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ในปี 2564 สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควดิ-19 ยงัคงทวคีวามรุนแรงอย่างต่อเน่ือง 

ประกอบกบัความผนัผวนดา้นพลงังาน ความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละนวตักรรมแบบกา้วกระโดด 

ลว้นส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวติและการด�าเนินธุรกิจที่ตอ้งปรบัใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี  

เพ่ือความมัน่คงและยัง่ยืนขององคก์ร บริษทัฯ จึงใหค้วามส�าคญัและมุ่งมัน่ในการพฒันาบุคลากร 

พรอ้มปรบัวิธีการด�าเนินธุรกิจโดยน�าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาปรบัใชใ้นกระบวนการท�างานมากข้ึน 

ควบคูก่บัการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ  ทีมี่โอกาสเตบิโตในอนาคต บนพ้ืนฐานของการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี 

มีการบริหารความเสี่ยง รวมถึงดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั กฎหมายและขอ้ก�าหนด 

ทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยค�านึงถึงการดแูลรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม (ESG) เป็นส�าคญั

บริษทัฯ ไดก้�าหนดกลยุทธ์เพ่ือความยัง่ยืนครอบคลุมทัง้ประเด็นดา้นการก�ากบัดูแล

กิจการและเศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงสิง่แวดลอ้ม ภายใตแ้นวคดิ “Visionary for Smart Decision”  
โดยเริ่มใชต้ ั้งแต่ปี 2563-2566 เพ่ือส่งมอบคุณค่าให ้แก่ลูกคา้และผู ้มีส่วนได ้เสียทุกกลุ่ม 

อยา่งเทา่เทยีมกนั ดว้ยเล็งเห็นถึงความส�าคญัในแนวทางการใชว้ถีิชวีติยุคใหม ่แนวโนม้การเปลีย่นแปลง

ของสถานการณต์า่งๆ ทีเ่กิดข้ึน รวมถึงขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้ง และปัจจยัทัง้ภายใน-ภายนอกทีอ่าจสง่ผล 

กระทบตอ่การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ท ัง้น้ี ในปี 2564 บรษิทัฯ 

ไดน้�า Sustainable Development Goals (SDGs) มาบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ  

โดยมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการใหเ้กิดความส�าเร็จ เพ่ือใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน ์ทศิทางกลยุทธ ์และเป้าหมาย

ในการพฒันาความยัง่ยนืในทกุภาคสว่น 

ส�าหรบัการบรหิารจดัการภายในองคก์ร ทา่มกลางการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 เป็นไปอยา่ง

ระมดัระวงั มีมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกนัอย่างเคร่งครดั มีการปรบัรูปแบบการท�างานใหเ้หมาะสม 

กบัสถานการณ์ เพ่ือลดความเสี่ยงในการสมัผสัเชื้ อและการแพร่ระบาด รวมถึงลดความเสี่ยง 

จากความไมต่อ่เน่ืองของการด�าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณด์งักลา่วดว้ย

สาสน์ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร
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(นายสุวฒัน ์  แดงพิบูลยส์กุล)             (นางสาวชมเดอืน  ศตวุฒ)ิ

        ประธานกรรมการ                   กรรมการผูจ้ดัการ
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สุดทา้ยน้ี จากการด�าเนินการเพ่ือขบัเคลื่อนองคก์รท่ามกลางวิกฤติ

เศรษฐกิจ และโรคระบาดรุนแรงทีต่อ้งเผชญิมาโดยตลอด บรษิทัฯ ตอ้งขอขอบคณุ

ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีใ่หก้ารสนบัสนุน 

และไวว้างใจมาโดยตลอด บริษทัฯ จะทุม่เทปฏิบตัิหนา้ที่อยา่งเต็มความสามารถ

ภายใตก้รอบการพฒันาอย่างยัง่ยืนบนพ้ืนฐานความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม  

และรกัษาสิง่แวดลอ้มสบืไป
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วิสยัทศัน์
เป็นศนูยธุ์รกิจบริการและแหล่งเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

มาประยุกต์ใชใ้นการทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวินิจฉยั และรบัรองผลเพื่อความปลอดภยัและการสรา้งมูลค่า 

เพิม่เพือ่ผลทางเศรษฐกจิท ัง้ทางวิศวกรรม เกษตรกรรม อปุกรณก์ารแพทย ์สาธารณสขุ โภชนาการ อาหารและ
ยา รวมถงึภาวะแวดลอ้ม ฯลฯ ท่ีไดร้บัความน่าเชือ่ถอืมากท่ีสดุในอาเซยีน (ASEAN)

พนัธกจิ
เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายดว้ยการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งดา้นระบบ

การใหบ้รกิารท่ีพรอ้มดว้ยคุณภาพและประสทิธิภาพเพือ่ความสะดวก รวดเรว็ แม่นย�า 
และไดม้าตรฐานสากล ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีทนัสมยั 
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Transparency  
การใหบ้รกิารพรอ้มการรายงานผลอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส เป็นจรงิ และสามารถตรวจสอบได ้โดยไมเ่บ่ียงเบน

จากเกณฑก์ารยอมรบัและมาตรฐานสากล

ค่านิยมองคก์ร

Research & Development  
การวจิยั คน้ควา้ แสวงหา และสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  ใหท้นัตามยุคสมยั ทัง้เครือ่งมือ วธิีการท�างาน กระบวนการ

ภายในเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ และศกัยภาพในการใหบ้รกิารและการสรา้งมูลคา่เพ่ิมใหแ้กลู่กคา้ รวมถึงการลดผลกระทบตอ่สิง่

แวดลอ้ม

Utilization  

การน�านวตักรรมทีมี่ความทนัสมยั เหมาะสม และไดม้าตรฐานสากลมาสูก่ารใชง้านจรงิ

Sustainability 
การพฒันาธุรกิจ ดว้ยความตระหนกัและยดึมัน่บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรม และ

รบัผดิชอบผูมี้สว่นไดเ้สยีอยา่งเครง่ครดัเพ่ือความยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

Transformation  
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการท�างาน การสง่ตอ่ขอ้มูลและการสือ่สาร ดว้ยระบบการเชือ่มโยงทีช่ดัเจน เพ่ือให ้

ผูมี้สว่นไดเ้สยี สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก ทนัตอ่สถานการณ ์น�าไปสูก่ารด�าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยืน่
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บรษิทั ไทย เอน็ ด ี ที จ�ากดั (มหาชน) หรือ “TNDT” กอ่ตัง้เม่ือปี 2525 และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

เอม็ เอ ไอ (mai) เม่ือปี 2550 ประกอบธุรกิจวชิาชพีดา้นความปลอดภยัตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการใหบ้รกิารทดสอบ ตรวจสอบ และรบัรองผล 

โดยกระบวนการทางเทคนิคไมท่�าลาย (Non-Destructive Testing – NDT) ซึง่เป็นเทคนิคทีมี่ความพิเศษเฉพาะทาง (Professional Specialist) สามารถ

ใชต้รวจหาขอ้มูลโครงสรา้งภายในของชิ้นงานทีไ่มส่ามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ สมัผสั หรอือุปกรณอ์ืน่ใดไดโ้ดยง่าย โดยชิ้นงานยงัคงสภาพเดมิไวไ้ด ้

ทกุประการ ทัง้กอ่น ขณะ หรอืหลงัปฏิบตักิารทดสอบ เพ่ือน�าขอ้มูลไปใชต้ามจดุมุง่หมายของผูร้บับรกิาร ซึง่เทคนิค NDT น้ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ด ้

ในทกุภาคอุตสาหกรรม ทัง้ดา้นการเกษตร ทางวศิวกรรม ดา้นโภชนาการ อาชวีอนามยั การแพทย ์และสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ เป็นเทคโนโลยทีีมี่การใชม้านานกวา่  

100 ปี และถกูน�าไปพฒันาเป็นนวตักรรมข้ึนใชต้ามยุคสมยัทีเ่ปลี่ยนไป ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด�าเนินการจากกลุม่อุตสาหกรรมทีมี่ความเสีย่งสูงตอ่การเกิด

อุบตัภิยัรา้ยแรงดา้นวศิวกรรม อาท ิหว่งโซอุ่ตสาหกรรมเชื้อเพลิง พลงังาน สารเคมี โครงสรา้งขนาดใหญ ่ฯลฯ ดว้ยภาวะอุตสาหกรรมในยุคนัน้อยูใ่นชว่ง

ขาข้ึน ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมอืน่ๆ ยงัไมไ่ดร้บัความสนใจมากนกั ซึง่ภาวะอุตสาหกรรมตรวจสอบฯ มีการขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอด และเริม่ชะลอ

ตวัลงตัง้แตป่ระมาณปี พ.ศ.2557 เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัภาวะอุตสาหกรรม Oil & Gas ดว้ยปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ วกิฤตราคาน�า้มนัและกา๊ซ  

ผนวกกบัยุคสมยัและคา่นิยมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป ท�าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ในลกัษณะผนัผวนและรวดเร็ว 

(Disruption) รวมถึงสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ที่กระจายไปทัว่โลก สรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง จากวกิฤตต่างๆ 

ท�าใหก้ระแสความตอ้งการในการด�ารงชวีติผนัแปรไป ความปลอดภยัจากอุบตัภิยัจงึไมเ่พียงพอ ความส�าคญัในดา้นสุขอนามยั ความสะดวก รวดเร็ว และ 

สิง่แวดลอ้มทีด่ ี รวมถึงความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในปัจจบุนัและตอ่ไปในอนาคต จงึเป็นชว่งเวลาเหมาะสมทีบ่รษิทัฯ ตอ้งขยาย

ธุรกิจบริการไปยงัภาคอุตสาหกรรมอื่น ดว้ยการเพ่ิมการใหบ้ริการไปสู่ดา้นการสรา้งมูลค่าเพ่ิมและการปลอดเชื้อในกลุ่มผลิตภณัฑ ์ทัง้ทางการแพทย ์

เกษตร สนิคา้อุปโภคบรโิภค รวมถึงการบ�าบดัน�า้เสยี ฯลฯ ซึง่เป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีก่�าลงัเตบิโตและมีโอกาสขยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง โดยใชเ้ทคโนโลยี

และนวตักรรมจากคณุประโยชนข์องรงัส ี ซึง่บรษิทัฯ มีความคุน้เคยอยูแ่ลว้ รวมถึงการเพ่ิมสายธุรกิจดา้นพลงังานสะอาด (Solar Rooftop) เพ่ือสอดรบั

กระแสและสนองความตอ้งการใหท้นัตามยุคสมยัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงความยัง่ยนืขององคก์ร (Sustainability) ตอ่ไป

ร ูจ้กั “TNDT” 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ
บริษัทฯ ให ้บริการทดสอบ ตรวจสอบ และร ับรองผลความ

ปลอดภยัตอ่การใชง้านของชิ้นงาน ทัง้อุปกรณ ์และโครงสรา้ง ตามขอ้ก�าหนด

ของมาตรฐานสากลและกฎหมาย ดว้ยกระบวนการทางเทคนิคไม่ท�าลาย  

(Non - destructive Testing - NDT) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลภายในโครงสรา้งของ

ชิ้นงานเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการน�าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การยอมรบั

ตามมาตรฐาน โดยใชอุ้ปกรณ์และเครื่องมือที่มีหลกัการทางวิทยาศาสตร ์

ท ัง้ดา้นฟิสิกส์ (Physics) รงัสี สนามแม่เหล็ก คลื่นเสียงและเคมี ฯลฯ  

เป็นส�าคญั และปฏิบัติงานดว้ยบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความช�านาญ 

ตามข้อก�าหนดในมาตรฐานสากลและกฎหมาย การบริการสามารถ

ปฏิบตัิการไดไ้ม่ว่างานจะอยู่ในสถานะใด ทัง้ระบบ Real Time ระหว่าง 

การสรา้ง การประกอบ ฯลฯ และตรวจสอบตามวาระหลงัจากอุปกรณ์

ใชง้านไปแลว้ในช่วงเวลาที่ก�าหนด และการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เสียหาย

จากภาวะด ้านกลศาสตร์ หรือเสียหายจากปัจจ ัยแวดล้อมตามสภาวะ

การใชง้านของอุปกรณ์นั้นๆ รวมถึงการตรวจสอบเพื่อวางแผนดูแลและ

ซ่อมบ�ารุงหรือตรวจสอบตามพ้ืนฐานความเสี่ยงตามปกติของอุปกรณ ์ 

(Risk Based Inspection)  เป็นตน้ ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูท้ี่ตอ้งการไดร้บั 

การตรวจสอบตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไวใ้นมาตรฐานหรือขอ้กฎหมาย หรือ

เ พ่ือความปลอดภัยของชิ้ นงานที่ครอบครองของกลุ่มผู ้ประกอบการ 

ใน อุตสาหกรรมประ เภทที่ มีความเสี่ ย งสู งต่อการ เ กิด อุบัติภัยทาง

วิศวกรรม รวมถึงการใหบ้ริการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตอ้งการปลอดเชื้อ 

และการปนเป้ือน (Sterilization) ของสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ในกลุ่ม 

ทางการแพทย์ โภชนาการ ฯลฯ ดว้ยเป็นธุรกิจที่มีส่วนร่วมรบัผิดชอบ 

ต่อความปลอดภยัในชีวิต ทรพัยส์ินและสิ่งแวดลอ้ม ความแม่นย�า ถูกตอ้ง 

และความเป็นกลางตอ่ผลรายงานจากการใหบ้ริการ จงึมีความจ�าเป็นอยา่งยิ่ง 

ที่ทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งทัง้ทางเทคนิค การเคารพในกติกา กฎหมาย และ 

ขอ้ก�าหนดในมาตรฐาน รวมถึงจรรยาบรรณทางวชิาชพี และหลกัธรรมาภิบาล

ตอ้งถกูน�ามาใชเ้ป็นแนวทาง และหลกัปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั

ปัจจุบนัดว้ยวถีิการด�ารงชีวติที่เปลี่ยนไปมีความเป็นสงัคมเมืองมาก

ข้ึน สง่ผลใหไ้ฟฟ้าเป็นสิง่จ�าเป็นอยา่งยิง่ในชวีติประจ�าวนั ท�าใหค้วามตอ้งการใช ้

ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคเพ่ิมมากข้ึนทัง้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคครวัเรือน และภาค

ธุรกิจทัง้กิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บริษทัฯ จงึไดเ้ห็นเป็นโอกาสในการ

เพ่ิมสายธุรกิจไปยงักลุม่พลงังาน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา โดยเริม่ตน้

จากพลงังานถ่านหิน และดว้ยกระแสสงัคมทีเ่ปลี่ยนไป ผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจ

เรื่องผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มมากข้ึน ประกอบกบันโยบายการสนบัสนุนใหใ้ช ้

พลงังานสะอาดและสง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ด�าเนินธุรกิจพลงังาน

ขนาดเล็กมาก (VSPP) ของรฐับาล ท�าใหบ้รษิทัฯ เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจโดย

มุง่เนน้ไปยงัพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นส�าคญั 
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(1) หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ   

ธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต ้กฎ ข ้อบังค ับ และก�ากับดูแล 

หลายหน่วยงานทัง้ภาครฐัและหน่วยงานอสิระ ดงัน้ี    

(1.1) กรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน
ออกใบอนุญาตและ ใบรับรอง ให ้เ ป็นผู ้ทดสอบและ 

ตรวจสอบฯ 

(1.2) ส�านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ก. ก�ากบัดูแลความปลอดภยัจากการใชร้งัสี โดยมีอ�านาจ

หนา้ทีพิ่จารณาออกใบอนุญาตตา่งๆ และทีเ่ก่ียวขอ้ง  

ข. บรกิารสอบและปรบัเทยีบเครือ่งมือวดัรงัสี

(1.3) สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)
รบับริการตรวจสอบและออกใบรบัรองผลความปลอดภยั 

ต่อการใชง้านของอุปกรณ์ที่ใชใ้นการถ่ายภาพดว้ยรงัสี และภาชนะบรรจ ุ

สารกมัมนัตภาพรงัส ีรวมถึงปรมิาณการรบัรงัสปีระจ�าตวับุคคล

(1.4) ส�าน ักร ังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
บรกิารประเมินผลการรบัรงัสปีระจ�าตวับุคคล (เป็นหน่วยงานของรฐั)

(1.5) ส�านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 
กระทรวงอตุสาหกรรม

ประเมิน และรบัรองระบบคณุภาพในระดบัสากล

(1.6) สภาวิศวกรและสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
(หน่วยงานอสิระ)

องค์กรกลางที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ ประเภทนิตบุิคคล และประเภทบุคคลธรรมดา

(1.7) สภาวิชาชพีวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

(2) คุณสมบติัของผูป้ระกอบการและนกัเทคนคิ (ผูป้ฏบิติั)

(2.1) ผูป้ระกอบการ
 คุณสมบัติของผู ้ประกอบการจะตอ้งไดร้ ับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล จากสภาวิศวกร  

โดยมีการทบทวนคณุสมบตัติามขอ้ก�าหนดเพ่ือพิจารณาตอ่อายุใบอนุญาตฯ 

เป็นประจ�าทกุปี

(2.2) นกัเทคนคิ (ผูป้ฏบิติั)
คุณสมบตัิของช่างเทคนิค NDT จะตอ้งเป็นผูมี้ใบรบัรอง  

ซึง่ผา่นการสอบคดัสรร ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัคิรบถว้นตามหลกัสตูร 

และตอ้งสอบซ�า้เมื่อใบรบัรองหมดอายุ ซึง่ใบรบัรองน้ีจะตอ้งออกโดยบุคคล 

ที่ไดร้บัการรบัรองระดบัสูงสุด คือ ระดบั 3 จากสถาบนัมาตรฐานสากล 

ของอเมริกา สว่นนกัเทคนิคที่ใหบ้ริการฉายรงัสีเพ่ือปลอดเชื้อจะตอ้งไดร้บั

ใบรบัรองวชิาชีพจากสภาวชิาชีพวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ซึ่งนกัเทคนิค 

ของบริษทัฯ ไดมี้คณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ก�าหนดในมาตรฐานสากลและ

ทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

(2.3) ผูต้รวจสอบอุปกรณ์รบัแรงดนั (Authorized API  
Inspector)

คณุสมบตัขิองผูต้รวจสอบอุปกรณร์บัแรงดนั ซึง่ไดแ้ก ่ภาชนะ

รบัแรงดนั ท่อแรงดนั ภาชนะเก็บผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี ฯลฯ จะตอ้งมีวุฒ ิ

การศกึษาและประสบการณค์รบและไดร้บัใบรบัรองตามขอ้ก�าหนดของสถาบนั

น�า้มนัของอเมรกิา รวมถึงตอ้งท�าการสอบซ�า้เม่ือใบรบัรองหมดอายุเทา่นัน้

(3) เทคนคิท่ีใหบ้รกิาร   

(3.1) ความปลอดภยัทางวิศวกรรม
แบง่เป็น 2 ระดบั ดงัน้ี

1. เทคนคิข ัน้พื้นฐาน เช่น RT, MT, PT, UT ฯลฯ
โดยกวา่ 70% ในวงการน้ีใชก้ระบวนการทดสอบขัน้พ้ืนฐาน 

ซึง่มีขอ้ดทีีลู่กคา้มีความคุน้เคย และคา่บรกิารยอ่มเยากวา่ แมต้อ้งใชเ้วลามากกวา่

ก็ตามแตค่วามแมน่ย�าไมต่า่งกนัมาก

2. เทคนิคข ัน้สูง เช่น PA, AE, MFL, RBI, ET, AUT,  
X-Ray Crawler ฯลฯ

เ ป็นเทคนิคที่ มีประสิทธิภาพสูง ใช ้งานง่าย สะดวก 

แม่นย�า ปลอดภยั และรวดเร็ว สามารถลดเวลาในการทดสอบลงไดม้ากกวา่  

10 เทา่ รวมถึงใชไ้ดห้ลากหลายสถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตาม  

ดว้ยตน้ทุนดา้นเครื่องมือ อุปกรณ์และบุคลากรที่สูง เป็นปัจจยัที่ท�าให ้

คา่บรกิารสงูกวา่การใชเ้ทคนิคขัน้พ้ืนฐาน กลุม่ลกูคา้ทีเ่ลือกใชบ้รกิารดว้ยเทคนิค

น้ีเป็นกลุ่มที่ตอ้งการประหยดัเวลาและความปลอดภยัในประสิทธิภาพการ

ผลิต สรา้งความน่าเชือ่ถือตอ่การสง่มอบสนิคา้ เพ่ือลดตน้ทนุจากคา่เสยีโอกาส 

ในกระบวนการผลิต ปัจจุบนัไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้เพิ่มมากข้ึน และ 

มีแนวโนม้ทีจ่ะขยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

(3.2) การปลอดเชื้ อสินค ้าและผลิตภ ัณฑ์ ด ้วยนว ัตกรรม 
จากล�าแสงอเิลก็ตรอน

• การบรกิารฉายรงัสอีเิล็กตรอน

• การบรกิารปลอดเชื้อสนิคา้ / ผลิตภณัฑ์
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(4) มาตรฐานท่ีเกีย่วขอ้ง

(5) กลุ่มลกูคา้ท่ีใชบ้รกิาร  

แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ใหญ ่ดงัน้ี 

(5.1) ผูป้ระกอบการดา้นการผลิต ไดแ้ก่ โรงงานผูผ้ลิตสินคา้

กลุ่มเชื้ อเพลิงและห่วงโซ่ เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลัน่น�า้มนั โรงแยกก๊าซ

ปิโตรเคมี โรงงานบรรจุก๊าซ โรงงานผลิตสารเคมีต่างๆ ภาชนะบรรจ ุ 

ทอ่ล�าเลียง ฯลฯ

(5.2) ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการรบัก่อสรา้งและประกอบ

ผลิตภณัฑ ์รวมถึงการวางระบบโรงงาน เชน่ ผูป้ระกอบการรบัก่อสรา้งทอ่

ล�าเลียงน�า้มนั / กา๊ซ ทัง้บนบกและทางทะเล ภาชนะรบัแรงดนัสูง เชน่ ถงั

ลูกโลก ถงับรรจกุา๊ซ คลงัน�า้มนั โรงกลัน่น�า้มนั แทน่ขุดเจาะน�า้มนั โรงไฟฟ้า 

สะพานแขวน เข่ือนกกัเก็บน�า้ ระบบชลประทาน อาคาร สนามบิน รถไฟฟ้า 

ฯลฯ

(5.3) ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งอยู่ภายใตก้ฎหมายเฉพาะกจิ เชน่ สถานี

บรกิาร การขนสง่ ผูค้รอบครองกลุม่เชื้อเพลงิควบคมุ สถานทีป่ระกอบการที่

ใชก้า๊ซ น�า้มนั สารเคมี เชน่ โรงแรม โรงพยาบาล ภตัตาคาร ฯลฯ

(6) ประเภทการใหบ้รกิาร 

บรษิทัฯ ไดแ้ยกการใหบ้รกิารตามความรบัผดิชอบไว ้5 กรณี ดงัน้ี 

(6.1) การทดสอบ (Testing) บริษทัฯ จะรบัผิดชอบเฉพาะขอ้มูล 

ทีไ่ดจ้ากผลการทดสอบเทา่นัน้ไมมี่การสรุปความพอเพียงตอ่การใชง้าน

(6.2) การตรวจสอบ (Inspection) บริษทัฯ รบัผิดชอบและ

ประเมินผล ผลการทดสอบ รวมถึงรบัรองความพอเพียงต่อการใชง้าน 

ไดอ้ยา่งปลอดภยัของชิ้นงานของลูกคา้ เชน่ การตรวจสอบภาชนะรบัแรงดนั

สงูตามขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังานและการตรวจสอบอุปกรณใ์นโรงกลัน่

น�า้มนัและปิโตรเคมี เป็นตน้

(6.3) เป็นท่ีปรกึษา (Consultant) และบรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ 
(Turn Key) บริษทัฯ ใหก้ารปรึกษา และแนะน�าแนวทางปฏิบตัิเพ่ือใหไ้ด ้

การรับรองการใชง้านอย่างถูกตอ้งตามข้อก�าหนดของกฎหมายและ 

ในมาตรฐานสากลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอบเขตความจ�าเป็นที่ตอ้งไดร้บัการ

ทดสอบและตรวจสอบทางวศิวกรรมอยา่งครบถว้นตามขอ้ก�าหนด รวมถึง

เทคโนโลยีที่ใชใ้นอุตสาหกรรมของลูกคา้ และรบับริหารโครงการดา้นการ

ควบคมุดูแล ตรวจสอบความปลอดภยัในกระบวนการกอ่สรา้งและประกอบ

โครงสรา้ง

(6.4) การวิเคราะหแ์ละประเมินอายุขยัของการใชง้านท่ีเหลอือยู่ของ
อปุกรณ ์(Remaining Life Assessment)

(6.5) การฉายรงัสเีพือ่การปลอดเชื้อและถนอมอาหาร
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(7) ขอ้มูลบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2564

ชือ่บรษิทั   : บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน)

ชือ่ย่อหลกัทรพัย ์  : TNDT

ก่อต ัง้   : 21 เมษายน 2525 

เลขทะเบยีนบรษิทัท่ี  : บมจ.0107550000025  

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจบรกิารการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางวศิวกรรมดว้ยเทคนิคไมท่�าลาย

ทุนจดทะเบยีน  :            362,640,580.50 บาท

ทุนจดทะเบยีนช�าระแลว้  :            120,470,623.00 บาท

มูลค่าหุน้สามญัหุน้ละ  :            0.50  บาท

จ�านวนหุน้สามญั  :           725,281,161 หุน้

จ�านวนหุน้สามญัช�าระแลว้ :           240,941,246 หุน้

ท่ีต ัง้ส�านกังานใหญ่  :           เลขที ่19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก 

    เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศพัท ์   : (66) 0-2735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย)

โทรสาร   :           (66) 0-2735-1941

ท่ีต ัง้ส�านกังานสาขา  :           เลขที ่29 ถนนบา้นพลง ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21150 

โทรศพัท ์   : (66) 0-3869-2226-7  

โทรสาร   :           (66) 0-3869-2229  

เว็บไซต ์   :          www.tndt.co.th

E-mail   :            headoffice@tndt.co.th

(8) โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (ตามการจดทะเบียน)

8.1 บรษิทัในเครอื
บริษทัฯ ไดมี้การปรบัโครงสรา้งการถือหุน้ของ บริษทั เอ็มเคทีเอ็นดีที จ�ากดั (MKTNDT) โดย TNDT ขายหุน้จ�านวน 55% ใหแ้ก่ TNDT 

Power (บ.ลูก ที่ TNDT ถือหุน้ 100%) ในฐานะบริษทัที่จด Joint Venture Agreement กบั Min Khit Thit (บริษทัพนัธมิตรชาวเมียนมา) และ 

เปลี่ยน MKTNDT เป็น Project Company เพ่ือด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิขนาด 20 MW ทีส่หภาพเมียนมา โดยไดก้�าหนดสดัสว่นการถือหุน้ของ 

Project Company อยูท่ี ่90 : 10 (TNDT Power : Min Khit Thit)

8.2 ศนูยบ์รกิาร
บรษิทัฯ มีส�าหนกังานใหญ ่ส�านกังานสาขา และหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารตามพ้ืนทีส่ �าคญัทัว่ประเทศ รวม 6 แหง่ 
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ปี 2556  

หน่วยงานที ่3  อ�าเภอสงิหนคร  จงัหวดัสงขลา

ปี 2543  

หน่วยงานที ่2 อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุรี

ปี 2538   

ส�านกังานสาขา อ�าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง

ปี 2538  

หน่วยงานที ่1 อ�าเภอลานกระบอื  จงัหวดัก�าแพงเพชร

ปี 2561  

หน่วยงานที ่4  อ�าเภอบางน�้าเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา

ปี 2533 

ยา้ยส�านกังานใหญ่จากซอยนานาเหนือ 

มายงัส�านกังานปจัจบุนั ส�านกังานใหญ่ 

เลขที ่19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 

(สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรงุเทพฯ 10240

รายละเอียดเพ่ิมเติม

แบบแสดงขอ้มลูประจ�ำปี / รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ�ำปี 2564 

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

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ำกดั (มหำชน) 

ไดจ้ดัท�ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืนประจ�ำปี 

2564 ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่9 เพ่ือแสดงถึงแนวคดิ

และควำมมุ่งมัน่ในกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำ

สูค่วำมยัง่ยืนอย่ำงโปรง่ใส ทัง้กระบวนกำรภำยใน (In Process) 

และกระบวนกำรภำยนอก (After Process) โดยครอบคลุม 

ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงกำรก�ำกบัดูแล

กิจกำรที่ดขีองบริษทัฯ ตลอดจนประเด็นที่ผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ใหค้วำมสนใจและประเด็นที่มีควำมส�ำคญัทัง้ภำยในองคก์รและ

ภำยนอกองคก์ร  

 แนวทางการรายงาน 

รายงานฉบบัน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลและราย

ละเอยีดบนพ้ืนฐานการด�าเนินกิจการของบริษทั และ

ประเด็นส�าคญัที่มีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม ซึง่จดัท�าข้ึนตามแนวทางการจดัท�ารายงาน

ความยัง่ยืนในระดบัสากลภายใตก้รอบการรายงาน (Global Reporting 

Initiative Standard GRI Standard) ระดบัพ้ืนฐาน (Core) รวมถึงการ

ทบทวนกระบวนการด�าเนินงานครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และ 

สิง่แวดลอ้ม เพ่ือยกระดบัการเปิดเผยใหเ้กิดความยัง่ยนืในการบรหิารจดัการ

มากยิง่ข้ึนใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย วสิยัทศัน ์พนัธกิจ และการด�าเนินการ

ธุรกิจ สูค่วามยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบับน้ี มีขอบเขตในการ

รายงานขอ้มูลด�าเนินงานการพฒันาสู่ความ

ยัง่ยนืของบรษิทัฯ ระยะเวลาตัง้แต ่1 มกราคม 

2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 โดยครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

ของบรษิทัฯ ทัง้ส�านกังานใหญก่รุงเทพ ส�านกังานสาขาระยอง และ 

4 หน่วยงาน ซึ่งเป็นขอบเขตเดียวกบัแบบแสดงขอ้มูลประจ�าปี / 

รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ประจ�าปี 2564 โดย

พิจารณาจากความเกีย่วขอ้งและผลกระทบทีเ่กิดข้ึนทางธุรกิจ ซึง่ได ้

จดัท�าและเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th เพ่ือใหผู้มี้สว่นได ้

เสยีและผูท้ีส่นใจสามารถเขา้ถึงและรบัทราบขอ้มูลสารสนเทศของบ

รษิทัฯ ไดอ้ยา่งครบถว้น เทา่เทยีมกนั

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สยีหลกั

ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั ของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ไดแ้ก ่ 

ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ คูแ่ข่งทางการคา้ หน่วยงานราชการ /องคก์รภาครฐั  

เจา้หน้ี พนกังาน ชุมชน สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รและใกลเ้คยีง สงัคมและ 

สิง่แวดลอ้มภายนอก มาใชใ้นการก�าหนดเน้ือหาของรายงานฉบบัน้ี 

การมีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สยี
 

บริษทัฯ วิเคราะห์และน�าขอ้มูลที่ไดจ้ากการด�าเนินงาน เช่น  

การประชุมและพบปะลูกคา้ การรับฟังความคิดเห็น แบบประเมิน 

ความพึงพอใจ การท�ากิจกรรมรว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สยี เป็นตน้ น�ามาทบทวน

การบ่งชี้ประเด็นทีส่ �าคญัและเกี่ยวขอ้งกบัผูมี้สว่นไดเ้สยี เพื่อใหค้รอบคลุม 

ในทกุกระบวนการด�าเนินงาน

อา้งองิเพิม่เติม

แบบแสดงขอ้มูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี 

(แบบ 56-1 One Report) ประจ�าปี 2564 

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

สอบถามขอ้มูลเพิม่เติม

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

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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หนว่ยงำนท่ี 4
อ�ำเภอศรีรำชำ
จงัหวดัชลบรีุ

เขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

และเปลีย่นชือ่เป็น 
บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ำกดั (มหำชน)

กอ่ตัง้

บริษทั ไทย เอ็น ด ีที จ�ำกดั

ส�ำนกังำนสำขำ
อ�ำเภอมำบตำพดุ จงัหวดัระยอง

สรำ้งอำคำรใหมแ่ลว้เสร็จ ปี 2554

หนว่ยงำนท่ี 1
อ�ำเภอเมอืง 

จงัหวดัสมทุรปรำกำร
รวมกบัหนว่ยงำนท่ี 5 ปี 2559

หนว่ยงำนท่ี 2
อ�ำเภอลำนกระบือ

จงัหวดัก�ำแพงเพชร

หนว่ยงำนท่ี 3
อ�ำเภอเขำหินซอ้น 
จงัหวดัปรำจีนบรีุ

รวมกบัหนว่ยงำน NDT BKK 
ปี 2560

หนว่ยงำนท่ี 5
อ�ำเภอบำงปะกง

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ

กอ่ตัง้
บริษทั แอลทีเอ็นดทีี จ�ำกดั

สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว 
(สปป.ลำว)

Joint Venture

2525 2553255025482543254225382532

กอ่ตัง้
บริษทั ทีเอ็นดทีี ซีเอ็ม จ�ำกดั

ประเทศไทย

ผำ่นกำรรบัรอง ISO 9001:2008
2553 - 2559

พฒันาการขององคก์ร 
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2556

กอ่ตัง้
บริษทั ทีเอ็นดทีี ซีเอ็ม จ�ำกดั

ประเทศไทย

2558

กอ่ตัง้
บริษทั ทีเอ็นดทีี เพำเวอร ์จ�ำกดั

ประเทศไทย

ผำ่นกำรรบัรอง ISO/IEC 17020:1998
2557 - 2558

2557

กอ่ตัง้
บริษทั เอ็มเคทีเอ็นดทีี จ�ำกดั

สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์
Joint Venture

2559

ผำ่นกำรรบัรอง ISO 9001:2015
2559 - 2561

ISO/IEC 17020:2012 ปี 2560 - 2563

2560 2561

เพ่ิมสำยธรุกจิไปยงั
พลงังำนสะอำด

เร่ิมธรุกจิกลุม่
อตุสำหกรรมใหม่
(Electron Beam)

2563

ISO/IEC 17020:2012 ปี 2563 - 2566

ผำ่นกำรรบัรอง ISO 9001:2015
2562 - 2565

2562

จดัตัง้ “PT TNDT 
INSPECTION AND 
CONSULTATION ”

2564

เร่ิมกอ่สรำ้ง Electron Beam ปี 2563
คำดว่ำแลว้เสร็จ 2564

ไดร้บัใบอนญุำต 
“มไีวใ้นครอบครองหรือ

ใชเ้คร่ืองก�ำเนดิรงัสี”
จำกส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสนัต ิ
ลงวนัท่ี 17 สิงหำคม 2564
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ความย ัง่ยนืขององคก์ร   
  

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือการใหบ้ริการทดสอบ ตรวจสอบ และรบัรองผล ดว้ยกระบวนการทางเทคนิคไม่ท�าลาย (Non-Destructive  

Testing – NDT) เพ่ือน�าไปประเมินสภาพการใชง้าน โดยเริ่มด�าเนินธุรกิจจากภาคอุตสาหกรรมทีมี่ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบตัิภยัรา้ยแรง อาทเิชน่  

หว่งโซอุ่ตสาหกรรมเชื้อเพลิง พลงังาน สารเคมี โครงสรา้งขนาดใหญ่ ฯลฯ ดว้ยจุดมุ่งหมายใหเ้ป็นธุรกิจวิชาชีพเพ่ือสงัคม (Social Enterprise – SE)  

ดา้นความปลอดภยัต่อชีวิต ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทนัสมยั ซึ่งเทคนิค NDT น้ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ดใ้นทุกภาค

อุตสาหกรรม ทัง้ดา้นการเกษตร ดา้นโภชนาการ อาชวีอนามยั การแพทย ์และสภาพแวดลอ้ม ฯลฯ บรษิทัฯ จงึไดน้�าแผนธุรกิจการใหบ้รกิารมาด�าเนิน

การขยายไปยงัภาคอุตสาหกรรมอื่นใหค้รบวงจร และเพ่ิมวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการไปสู่การสรา้งมูลค่าเพิ่ม และการปลอดเชื้อในกลุ่มผลิตภณัฑ ์ 

ทัง้ทางการแพทย ์เกษตร สนิคา้อุปโภคบรโิภค รวมถึงการบ�าบดัน�า้เสยี ฯลฯ ซึง่เป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีก่�าลงัเตบิโตและมีโอกาสขยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง  

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมจากคณุประโยชนข์องล�าแสงอเิล็กตรอนมาใชเ้ป็นเทคนิคในการใหบ้รกิาร เพ่ือสอดรบักบักระแสและสนองความตอ้งการ 

ใหท้นัตามยุคสมยัทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงความยัง่ยนืขององคก์ร (Sustainability) ตอ่ไป

นโยบายภาพรวม
ดว้ยธุรกิจหลกั เป็นธุรกิจวชิาชพีทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จงึยดึมัน่การด�าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผดิชอบ

สงูสุด เป็นไปตามหลกัวชิาการ โดยค�านึงถึงหลกัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หลกัจรยิธรรมและคณุธรรม มีการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีมีความโปรง่ใสในการท�าธุรกิจ 

ปฏิบตัติามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในทกุกิจกรรมทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิเสธและตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ในทกุรูปแบบ โดย

ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ทีส่นบัสนุน ผลกัดนั และปฏิบตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกรอบการบรหิารจดัการ เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี

และสรา้งความน่าเชือ่ถือในวงการฯ รวมถึงรองรบัแผนการขยายงานตามกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในอนาคต

วิสยัทศัน์
เป็นผูใ้หบ้รกิารทีส่ง่มอบความมัน่ใจดา้นความปลอดภยัตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม รวมถึงสรา้งมูลคา่เพ่ิมเพ่ือผลทางเศรษฐกิจของผูร้บับรกิาร 

ทีไ่ดร้บัความน่าเชือ่ถือมากทีสุ่ดในอาเซยีน (ASEAN) ภายใตแ้นวคดิ “Visionary for Smart Decision”

พนัธกจิ
ขบัเคลือ่นองคก์รโดยเรง่พฒันาทกุปัจจยัทีส่ง่เสรมิใหธุ้รกิจเตบิโตอยา่งมัน่คง ทัง้ดา้นบุคลากร กระบวนการ และขยายงานรว่มกบัพนัธมิตรในกลุม่

ประเทศ AEC โดยยดึมัน่การด�าเนินธุรกิจดว้ยจรรยาบรรณ คณุธรรม จรยิธรรมทีด่ ีควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงัทีเ่คย

ปฏิบตัมิาโดยตลอด

เป้าหมายการจดัการดา้นความย ัง่ยนืระดบัองคก์ร
บริษทัฯ ไดมี้การทบทวนนโยบายในการบริหารจดัการความยัง่ยืนเป็นประจ�าทุกปีโดยคณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่ไดพิ้จารณา

และปรบัเปล่ียนกลยุทธก์ารพฒันาสู่ความยัง่ยืนเป็น “Visionary for  Smart Decision” โดยเริ่มใชต้ ัง้แต่ปี 2563-2566 ซึ่งเล็งเห็นถึงความส�าคญั 

ในเรือ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีแนวทางการใชว้ถีิชวีติยุคใหม ่ตลอดจนพิจาณาการเปลี่ยนแปลงแนวโนม้ของสถานการณต์า่งๆ ทีเ่กิดข้ึน รวมถึง 

ขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้ง และปัจจยัทัง้ภายใน-ภายนอกทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่กลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สยี ซึง่ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดน้�า (Sustainable Development  

Goals: SDGs) มาบูรณาการใหส้อดคลอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินการใหเ้กิดความส�าเร็จ เพ่ือใหบ้รรลุตามวสิยัทศัน ์ทศิทางกลยุทธ ์และ

เป้าหมายในการพฒันาความยัง่ยนืในทกุภาคสว่น
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“Visionary for Smart Decision”

กลยุทธ์ความย ัง่ยนื

STRIVE FOR BUSINESS OPERATION ON THE BASIS OF STANDARD  AND REGULATION.

มุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล รวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย และอืน่ๆ  

ของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งภายใตก้รอบกตกิา การแขง่ขนัทีด่อียา่งเครง่ครดั

STRIVE FOR

N D

INSPIRE EMPLOYEES TO  SELF-DEVELOPMENT IN INNOVATIVE UTILIZATION AND CREATION.

สง่เสรมิศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น พฒันาและสรา้งนวตักรรม  

รวมถึงปรบัปรุงกระบวนการท�างานใหเ้กิดประโยชนใ์นเชงิพาณิชยน์�าไปสูก่ารเป็นองคก์รนวตักรรม
INSPIRE

ENHANCE THE SERVICES FOR CO-VALUE CREATION WITH CUSTOMERS.

ยกระดบัความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เพ่ือการสรา้งคณุคา่ทางธุรกิจใหเ้กิดความยัง่ยนืรว่มกนั  

ยกระดบัการใหบ้รกิารเพ่ือลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

ENHANCE
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กรอบแห่งความย ัง่ยนื

SMART  PROTECTION  
(สิง่แวดลอ้ม)

การสรา้งความตระหนกัดา้นความปลอดภยัและยกระดบัการใหบ้ริการในทุกสถานที ่

ทีใ่หบ้รกิาร โดยบรหิารจดัการตัง้แตก่อ่น ขณะ และภายหลงัการใหบ้รกิาร เพ่ือลดการสรา้งผลกระทบ

ตอ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

ฯลฯ ของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

SMART VISIONARY 
(เศรษฐกิจ+ธรรมาภบิาล)

การสร ้า งความตระหนัก ในหลักธรรมา ภิบาลและพัฒนากระบวนการ เรี ยน รู ้

ส่งต่อใหก้บัพนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างครบถว้น และเกิดการรบัรู ้

อยา่งเทา่เทยีมกนั โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานมีความมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งทกัษะ ความเชีย่วชาญ และพฒันา

ศกัยภาพของตนเอง เพ่ือสรา้งคุณค่าใหแ้ก่องคก์รทัง้ดา้นกระบวนการท�างานและการใหบ้ริการ  

ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสรา้งประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกคา้ น�าไปสู่เป้าหมาย 

แหง่ความส�าเร็จรว่มกนั 

การสร ้า งแรงบันดาล ใจและสนับส นุนพนักงานทุกร ะดับตามความสามารถ 

ของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน เ พ่ือให ้พนักงานพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ 

ความช�านาญตามที่ตนเองถนัด รวมถึงร่วมกันคิดคน้และพัฒนานวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้ห ้

เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ท ัง้เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีในการใหบ้ริการ โดยค�านึงถึง 

ความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเป็นส�าค ัญ ซึ่งส่งผลให ้พนักงานมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดียิ่งข้ึน รวมถึงการสง่ตอ่ไปสูค่รอบครวัและสงัคมโดยรอบ ตามเป้าหมายและความส�าเร็จที่ต ัง้ใจ 

ไวบ้นพ้ืนฐานของมาตรฐานสากลรวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย และอืน่ๆ ของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

ภายใตก้รอบกตกิา การแขง่ขนัทีด่อียา่งเครง่ครดั

SMART PEOPLE 
(สงัคม)
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Business Strategic Marketing 
ขยายและตอ่ยอดการใหบ้รกิารไปยงักลุม่อุตสาหกรรมอืน่ตามโอกาส โดยรว่มมือกบัพนัธมิตรทีมี่ศกัยภาพและความเชีย่วชาญเฉพาะทางทัง้ภาครฐั

และเอกชน รวมถึงการน�าเทคโนโลยสีมยัใหมม่าปรบัใชใ้นกระบวนการท�างานทัง้ดา้นการตลาดใหเ้กิดการเขา้ถึงอยา่งรวดเร็ว และดา้นการคดิคน้นวตักรรม 

รวมถึงการพฒันาเครือ่งมืออุปกรณท์ีต่อบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั รว่มกนั

Excellent Service
การบริหารจดัการกระบวนการปฏิบตัิงานภายในร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งใหเ้กิดการพฒันาและยกระดบัการใหบ้ริการร่วมกนัน�าไปสู ่

ความส�าเร็จขององคก์ร โดย

1. สง่เสรมิใหบุ้คลากรพฒันาตนเองทัง้ความรู ้ความเชีย่วชาญ จนเกิดความช�านาญในระดบั Multi Skill

2. คดัเลือกบุคลากรภายนอก พนัธมิตร หรอืคูค่า้ทีมี่คณุภาพตามมาตรฐาน เพ่ือปฏิบตังิานและสรา้งคณุคา่รว่มกนั (Value Creation)

3. ยดึมัน่ทีจ่ะปฏิบตัติามมาตรฐาน ขอ้ก�าหนด กฎหมาย และระเบียบทีเ่ก่ียวขอ้ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งเครง่ครดั 

4. ปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารดว้ยเทคโนโลยแีละกระบวนการทีท่นัสมยั ครอบคลุมในทกุกระบวนการตรวจสอบและทดสอบ

5. สรา้งคณุภาพชวีติท ัง้พนกังานและบุคคลรอบขา้ง ตลอดจนคนในชุมชนบรเิวรสถานทีป่ฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน ทัง้ความเป็นอยู ่การสรา้งเสรมิรายได ้

รวมถึงการรกัถ่ินฐาน

- องคก์รแห่งความย ัง่ยนื - 

Customer 

Employee

Competition

Employee

Standard

Business Partner

Communities and

Environment

Customer 

Employee

Communities

Customer 

Employee

Communities and

Environment

Business
Strategic 
Marketing 

Excellent 
Servic e

Customer
Engagement

Process 
Designation 

การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกจิ (VALUE CHAIN)

1. ห่วงโซคุ่ณค่าของธุรกจิ (value chain)
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Customer Engagement
การสง่เสรมิและจดัหาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั เพ่ือใหบุ้คลากร ลูกคา้ และผูมี้สว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถกูตอ้ง และ 

ทนัตอ่เวลามากยิง่ข้ึน เพ่ือสรา้งความมัน่ใจ ความพึงพอใจ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ กอ่ใหเ้กิดความผกูพนัในการเรยีกใชบ้รกิารจากบรษิทั 

อยา่งตอ่เน่ือง โดยยึดมัน่การปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรฐานสากล ขอ้ก�าหนด กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดัทัง้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและ 

จะพึงมีในอนาคต  รวมถึงการปรบัปรุงเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั ทัง้น้ี เพ่ือร่วมกนัยกระดบัคุณภาพในการใหบ้รกิารอยา่งสงูสุด น�าไปสู ่

การสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ตีอ่ชุมชนโดยรอบและพ้ืนทีใ่หบ้รกิารอยูเ่สมอ

Process Designation
น�าขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากการส�ารวจความพึงพอใจหรอืการพูดคยุสอบถามมาประเมินผลเพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขควบคูไ่ปกบัการพฒันาความรู ้ ความเชีย่วชาญ 

และทกัษะใหม่ๆ   เพ่ิมเตมิ โดยการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น รวดเร็ว ใหพ้นกังานสรา้งคณุคา่ใหแ้กต่นเอง รว่มสรา้ง นวตักรรมการใหบ้รกิาร บนพ้ืนฐาน 

ของมาตรฐาน ขอ้ก�าหนด กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และสามารถตอบสนองความตอ้งการ ตรงตามแนวโนม้ของตลาดปัจจุบนัและอนาคต 

ไดอ้ยา่งครบถว้น เพ่ือน�าเสนอเทคโนโลยทีางเลือกใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจของลูกคา้ สรา้งการแขง่ขนั ทีแ่ข็งแรง ลดตน้ทนุใหแ้กลู่กคา้ สรา้งความไดเ้ปรยีบ

ในการแขง่ขนัรว่มกนั

คณะกรรมการการพฒันาอย่างย ัง่ยนื
คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายให ้ TNDT จ ัดตั้งคณะ

กรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

TNDT (บรษิทัฯ) (Sustainable Development Committee : TNDT-SDC) 

(คณะกรรมการฯ) ซึ่งประกอบดว้ย “รองกรรมการผูจ้ดัการ” เป็น

ประธาน รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารทุกระดบั ตลอดจน

พนกังานจากทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เขา้รว่มเป็นสมาชกิ  

โดยมีอ�านาจหนา้ที่ในการสนบัสนุนและผลกัดนัเพ่ือใหเ้กิดการบริหาร

จดัการดา้นความยัง่ยืนทัง้ในเรื่องของ “การประกาศนโยบายการบริหาร

จดัการความยงัยนื” “การก�าหนดกลยุทธก์ารบรหิารจดัการความยัง่ยนื” 

รวมถึง “กรอบการบริหารจดัการความยัง่ยืน” เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สรา้งความสมดุลระหวา่งการด�าเนินธุรกิจกบัการตอบสนองตอ่ความคาดหวงั

ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางของหลกัการ

ก�ากบัดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code)  

ที่ไดค้�านึงถึงการสรา้งประโยชนส์ูงสุดแก่ผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่มการปฏิบตัิ

อยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Business 

Conduct) ซึง่ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม เพ่ือท�าหนา้ที่

ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ ์และแผนงานทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทัฯ 

และเป็นมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวขอ้ง

Visionary for  Smart Decision
การสง่มอบความมัน่ใจใหแ้กผู่ร้บับรกิารดว้ยบรกิารทีเ่ป็นเลิศดา้นความรู ้ความเชีย่วชาญ และความช�านาญ รวมถึงการสรรหา

คดัเลือกปัจจยัต่างๆ ที่เป็นองคป์ระกอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพ่ือใหผู้ร้บับริการไดร้บัขอ้มูลที่แม่นย�า  

น�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้ง เพ่ือสรา้งมูลคา่ทางการเงินรว่มกนัอยา่งยัง่ยนื

แนวทางการรายงาน
บรษิทัฯ ไดก้�าหนดเน้ือหาในรายงานฉบบัน้ี โดยเริม่ตน้จาก

การประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจต่อกลุ่ม 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ

กิจการของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ส�านกังาน ก.ล.ต. รวมถึง

แนวทางการรายงานขององคก์รความรว่มมือวา่ดว้ยการรายงานสากล

ดา้นความยัง่ยนื รุน่ที ่4 (Global Reporting Initiative - GRI : G4) 

และน�า Sustainable Development Goals: SDGs มาบูรณาการให ้

สอดคลอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจและเป็นแนวทางปฏิบตัิท ัง้ส�านกังาน

ใหญแ่ละส�านกังานสาขา และจดัท�าเป็นรายงานความรบัผดิชอบตอ่

สงัคม เพ่ือใหธุ้รกิจด�าเนินไปอยา่งเป็นระบบ มีความโปรง่ใส เป็นธรรม 

สามารถเขา้ถึง และ ตรวจสอบได ้ สง่ผลใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เชือ่

มัน่ในการบรหิารจดัการ น�าไปสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยนื

อยา่งแทจ้รงิ
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2. การวิเคราะหผู์มี้ส่วนไดส้่วนเสยีในห่วงโซคุ่ณค่าของธุรกจิ

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดน้�าเป้าหมายการพฒันาความยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ (UN SDGS) มาประยุุกตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละ

ก�าหนดขอบเขตของประเดน็ดา้นความยัง่ยนืครอบคลุมทัง้ 3 มิต ิไดแ้ก ่มิตเิศรษฐกิจและธรรมาภิบาล มิตสิิง่แวดลอ้ม และมิตสิงัคม 

ประเดน็ SDGs ผูมี้ส่วนไดเ้สยี

มิติความย ัง่ยนื

มิติเศรษฐกจิ
และธรรมาภบิาล

มิติสิง่แวดลอ้ม  มิติสงัคม

3.5 เสรมิสรา้งการ

ป้องกนัและการรกัษาการ

ใชส้ารในทางทีผ่ดิ  

ซึง่รวมถึงการใช ้

ยาเสพตดิในทางทีผ่ดิ 

และการใชแ้อลกอฮอล ์

ในทางทีเ่ป็นอนัตราย

3.6 ลดจ�านวนการตาย

และบาดเจบ็จากอุบตัเิหตุ

จากการจราจรทางถนน

3.9 ลดจ�านวนการตาย

และการเจบ็ป่วยจากสาร

เคมีอนัตรายและจาก

มลพิษและการปนเป้ือน

ทางอากาศ น�า้ และดนิ

- ลูกคา้

- พนกังาน

- พนัธมิตร

• Human Rights
• Safety and Healthy
- บรหิารจดัการอาชวีอนามยั และ     

  ความปลอดภยัในการท�างานและ

  การใหบ้รกิาร

- จดัการความเสีย่งของสภาพ

  แวดลอ้มในการท�างาน สุขภาพ 

  และความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังาน

- ควบคมุและป้องกนัอนัตรายจาก

  การใชย้าเสพตดิและแอลกอฮอล์

  ในทางทีเ่ป็นอนัตราย

- บรหิารจดัการความปลอดภยั  

  เพ่ือลดจ�านวนการบาดเจบ็และ 

  ตายจากอุบตัเิหตุทางถนน 

- การบรหิารจดัการเหตุฉกุเฉนิ 

  ภาวะวกิฤต และความตอ่เน่ือง 

  ทางธุรกิจอยา่งมีประสทิธภิาพ  

  เพ่ือไมใ่หมี้ผลกระทบตอ่ธุรกิจ 

  สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม

4.4 เพ่ิมจ�านวนเยาวชน

และผูใ้หญท่ีมี่ทกัษะที่

เก่ียวขอ้งจ�าเป็น รวมถึง

ทกัษะทางดา้นเทคนิคและ

อาชพีส�าหรบัการจา้งงาน 

การมีงานทีมี่คณุคา่ และ

การเป็นผูป้ระกอบการ

4.7 สรา้งหลกัประกนัวา่ 

ผูเ้รยีนทกุคนไดร้บัความ

รูแ้ละทกัษะทีจ่ �าเป็น

ส�าหรบัสง่เสรมิการ

พฒันาทีย่ ัง่ยนื  

รวมไปถึง การศกึษา

ส�าหรบัการพฒันา 

ทีย่ ัง่ยนืและการมีวถีิ

ชวีติทีย่ ัง่ยนื สทิธิมนุษย

ชน ความเสมอภาค

ระหวา่งเพศ การสง่เสรมิ

วฒันธรรม

- พนกังาน

- คูค่า้

Good Governance
- อบรม สง่เสรมิและ 

  ปลูกฝังใหพ้นกังานมี 

  ความรูแ้ละทกัษะการพฒันา  

  ทีย่ ัง่ยนื สทิธิมนุษยชน 

  จรรยาบรรณ และการตอ่

  ตา้นการทจุรติคอรปัช ัน่

- สือ่สารและสรา้งความเขา้ใจ

  รว่มกนัผา่นสือ่เทคโนโลยี

  สารสนเทศ ใหท้กุคนใน

  องคก์ร รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง

  ไดร้บัทราบและปฏิบตัติาม

  ภายใตน้โยบายเดยีวกนั

Human Rights
- เสรมิสรา้งศกัยภาพและพฒันา

  บุคลากรใหค้วามรู ้ฝึกอบรม

  ดา้นเทคนิคและทกัษะทีจ่ �าเป็นใน

  การท�างานอยา่งเทา่เทยีมกนั

- จดัฝึกอบรมหลกัสูตรดา้นความ

  ปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มจากทัง้

  ภายในและภายนอกองคก์ร

Innovation 
(Knowledge Management)
- ถา่ยทอดองคค์วามรู ้

  ความเชีย่วชาญในวชิาชพีและ

  แลกเปลี่ยนนวตักรรมรว่มกนั

  กบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน

  ราชการและองคก์รภายนอก
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ประเดน็ SDGs ผูมี้ส่วนไดเ้สยี

มิติความย ัง่ยนื

มิติเศรษฐกจิ
และธรรมาภบิาล

มิติสิง่แวดลอ้ม มิติสงัคม

5.5 สรา้งหลกัประกนัวา่

ผูห้ญงิจะมีสว่นรว่มอยา่ง

เต็มทีแ่ละมีประสทิธิผล 

และมีโอกาสทีเ่ทา่เทยีมใน

การเป็นผูน้�าในทกุระดบั

ของการตดัสนิใจในเรือ่ง

การเมือง เศรษฐกิจ และ

สาธารณะ

- ผูถื้อหุน้ / นกัลงทนุ

- พนกังาน

Good Governance
- สรรหา คดัเลือกกรรมการ

  บรษิทัโดยพิจารณาจาก

  ทกัษะทีจ่ �าเป็น  

  ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

  และมีความหลากหลายของ

  โครงสรา้งคณะกรรมการ 

  ซึง่มีคณะกรรมการทีเ่ป็น

  เพศหญงิอยา่งนอ้ย 1 คน 

• Human Rights
- นโยบายการจา้งงานทีย่ดึหลกัการ

  พิจารณาจากความรู ้ 

  ความเชีย่วชาญโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ

  และไมกี่ดกนัทางเพศ ศาสนา 

  เชื้อชาต ิและวฒันธรรม

6.2 บรรลุเป้าหมาย

การใหท้กุคนเขา้ถึงการ

สุขาภิบาลและสุขอนามยั

ทีพ่อเพียงและเป็นธรรม 

และยุตกิารขบัถา่ยใน

ทีโ่ลง่

6.3 ปรบัปรุงคณุภาพน�า้ 

โดยการลดมลพิษ ขจดั

การทิ้งขยะและลดการ

ปลอ่ยสารเคมีอนัตราย

และวตัถุอนัตราย

6.4 เพ่ิมประสทิธิภาพ

การใชน้�า้ในทกุภาคสว่น

และสรา้งหลกัประกนัวา่

จะมีการใชน้�า้และจดัหาน�า้

ทีย่ ัง่ยนื เพ่ือแกไ้ขปัญหา

การขาดแคลนน�า้

- พนกังาน

- ชุมชน

• Environment Management
- จดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้

  อยา่งมีความรบัผดิชอบโดยน�า

  หลกั 3R มาใช ้Recycle, Reuse, 

  Reduce และจดัการวตัถุ

  อนัตรายอยา่งถกูตอ้งและ

  เหมาะสม

- ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก

  ดว้ยการลดการใชไ้ฟฟ้า 

  น�า้ประปา และน�า้มนัเชื้อเพลงิ   

  รอ้ยละ 1% ตอ่ปี

• Safety and Healthy
- บรหิารจดัการอาชวีอนามยั และ

  ความปลอดภยัในการท�างานและ

  การใหบ้รกิาร

- จดัการความเสีย่งของสภาพ

  แวดลอ้มในการท�างาน สุขภาพและ

  ความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังาน

8.2 บรรลุการมีผลิตภาพ

ทางเศรษฐกิจในระดบัที่

สูงข้ึนผา่นการสรา้งความ

หลากหลาย การยกระดบั

เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

รวมถึงการมุง่เนน้ภาค

การผลิตทีมี่มูลคา่เพ่ิมสูง 

และใชแ้รงงานเป็นหลกั

8.5 บรรลุการจา้งงาน

เต็มทีแ่ละมีผลิตภาพ 

และการมีงานทีมี่คณุคา่

ส�าหรบัหญงิและชายทกุ

คน รวมถึงเยาวชนและ

ผูมี้ภาวะทพุพลภาพ และ

ใหมี้การจา่ยคา่จา้งทีเ่ทา่

เทยีม

- พนกังาน

- ชุมชน

- ผูถื้อหุน้

- คูค่า้

• Customer Centric
- ยกระดบัการใหบ้รกิารดว้ย

  การพฒันา ศกัยภาพ ฝึก

  อบรม ใหค้วามรู ้และสรา้ง

  บุคลากรใหมท่ีมี่ความพรอ้ม 

  คณุสมบตัติามหลกั

  มาตรฐานสากล

- พฒันา คน้หาและตอ่ย

  อดเทคโนโลยขีองเครือ่งมือ 

  อุปกรณ ์นวตักรรมที ่

  ทนัสมยัอยูเ่สมอ

• Human Rights
- บรษิทัฯ ก�าหนนโยบายการจา้ง

  งานทีไ่มเ่ลอืกปฏิบตั ิไมกี่ดกนัทาง

  เพศ ศาสนา เชื้อชาต ิวฒันธรรม 

  รวมถึงการใหส้วสัดกิารและผล

  ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

- บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย และ

  ระเบียบปฏิบตัติามสทิธขิ ัน้พ้ืน

  ฐานทีพ่นกังานและครอบครวัของ

  พนกังานพึงจะไดร้บัโดยค�านึงถึง

  ความเสมอภาค ความเทา่เทยีม 

  เทยีบเทา่ หรอืมากกวา่มาตรฐาน

  พ้ืนฐานตา่งๆ ทีพ่นกังานควรได ้

  รบัอยา่งแทจ้รงิ
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ประเดน็ SDGs ผูมี้ส่วนไดเ้สยี

มิติความย ัง่ยนื

มิติเศรษฐกจิ
และธรรมาภบิาล

มิติสิง่แวดลอ้ม มิติสงัคม

(ตอ่)

8.6 ลดสดัสว่นของ

เยาวชนทีไ่มมี่งานท�า  

ทีไ่มมี่การศกึษา และทีไ่ม่

ไดร้บัการฝึกอบรม

8.7 ด�าเนินมาตรการ

ทีมี่ประสทิธิภาพโดย

ทนัท ีเพ่ือขจดัแรงงานที่

ถกูบงัคบั ยุตคิวามเป็น

ทาสสมยัใหมแ่ละการคา้

มนุษย์

8.8 ปกป้องสทิธิแรงงาน

และสง่เสรมิสภาพ

แวดลอ้มในการท�างาน

ทีป่ลอดภยัและมัน่คง

ส�าหรบัผูท้ �างานทกุคน 

รวมถึงผูท้ �างานตา่งดา้ว

- พนกังาน

- ชุมชน

- ผูถื้อหุน้

- คูค่า้

• Customer Centric
- สรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

  กบัลูกคา้ดว้ยการใหบ้รกิาร 

  ทีส่รา้งความพึงพอใจ และ

  พูดคยุรว่มกนัเพ่ือปรบัปรุง

  กระบวนการใหบ้รกิารที่

  ตอบสนองความตอ้งการ

  ของลูกคา้และถกูตอ้งตาม

  หลกัมาตรฐานสากล

• Human Rights
- มีโครงการ/กิจกรรมทีส่นบัสนุน 

งานดา้นอาชวีอนามยั และความ

ปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือลดการ

เกิดอบตักิารณ/์อุบตัเิหตุตอ่บุคลากร

ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนั

9.4 ยกระดบัโครงสรา้ง

พ้ืนฐานและปรบัปรุง

อุตสาหกรรมเพ่ือให ้

เกิดความยัง่ยนืโดย

เพ่ิมประสทิธิภาพ

การใชท้รพัยากรและ

การใชเ้ทคโนโลยี

และกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมทีส่ะอาดและ

เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม

มากข้ึน

9.5 เพ่ิมพูนการวจิยั

ทางวทิยาศาสตรย์ก

ระดบัขีดความสามารถ

ทางเทคโนโลยขีองภาค

อุตสาหกรรมในทกุ

ประเทศ

- พนกังาน

- คูค่า้

- ลูกคา้

• Digital Transformation
- น�าโปรแกรม  

  Microsoft 365 มาใชใ้นเพ่ิม 

  ประสทิธิภาพการท�างาน 

  การสือ่สาร และประสานงาน

  ทีท่นัทว่งทเีพ่ือใหเ้กิดความ

  คลอ่งตวั ยดืหยุน่และตอบ

  สนองตอ่สถานการณท์ีไ่ม่

  แน่นอนในปัจจบุนั

- ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัใน

  การใหบ้รกิาร ซึง่สามารถ

  เพ่ิมประสทิธิภาพ ลดเวลา 

  คา่ใชจ้า่ยและอนัตรายของผู ้

  ปฏิบตังิาน

- ลดการใชท้รพัยากรใน

  กระบวนการท�างานโดยการ

  จดัท�าและจดัเก็บเอกสาร

  แบบอเิล็กทรอนิกสไ์ฟล์

  มากข้ึน

• Safety and Healthy
- จดัซื้อ จดัหาและใชท้รพัยากรที่

เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มภายใต ้

โครงการ “Green Procurement” 

โดยก�าหนดให ้“สิง่แวดลอ้ม” 

เป็นสว่นส�าคญัหลกัอยา่งหน่ึงใน

การพิจารณาการจดัหาทรพัยากร

ควบคูไ่ปกบั “คณุภาพ ราคา 

ระยะเวลาในการสง่มอบ”

• Innovation
(Knowledge Management)
- พฒันา ถา่ยทอดองคค์วามรู ้ 

  ความเชีย่วชาญในวชิาชพีและแลก

  เปลีย่นนวตักรรมรว่มกนักบั

  สถาบนัการศกึษา หน่วยงาน

  ราชการและองคก์รภายนอก

10.3 สรา้งหลกัประกนั

ถึงโอกาสทีเ่ทา่เทยีมและ

ลดความไมเ่สมอภาคของ

ผลลพัธ ์รวมถึงโดยการ

ขจดักฎหมาย นโยบาย 

และแนวทางปฏิบตัทิี่

เลือกปฏิบตัิ

- พนกังาน

- คูค่า้

- ลูกคา้

• Human Rights
- เคารพสทิธมินุษยชนดว้ยความ

  เสมอภาคและความเทา่เทยีม

  กนั โดยค�านึงถึงศกัดิศ์รคีวาม

  เป็นมนุษย ์เสรภีาพของบุคคล 

  และไมแ่บง่แยกความแตกตา่งใน

  เรือ่งถ่ินก�าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิ

  สผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 

  วฒันธรรม ชนช ัน้ ความพิการ 

  ไมเ่ลอืกปฏิบตัหิรอืกีดกนัผูห้น่ึง

  ผูใ้ด และสง่เสรมิใหท้กุคนมีความ

  ตระหนกัและส�านึกในสทิธหินา้ที่

  และความรบัผดิชอบของตนทีมี่ตอ่

  บุคคลอืน่และสงัคม
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ประเดน็ SDGs ผูมี้ส่วนไดเ้สยี

มิติความย ัง่ยนื

มิติเศรษฐกจิ
และธรรมาภบิาล

มิติสิง่แวดลอ้ม  มิติสงัคม

12.2 บรรลุการจดัการ

ทีย่ ัง่ยนืและการใช ้

ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่ง

มีประสทิธิภาพ

12.4 บรรลุเรือ่งการ

จดัการสารเคมีและของ

เสยีทกุชนิดตลอดวงจร

ชวีติของสิง่เหลา่นัน้

ดว้ยวธิีทีเ่ป็นมิตรตอ่

สิง่แวดลอ้ม ตามกรอบ

ความรว่มมือระหวา่ง

ประเทศทีต่กลงกนัแลว้ 

และลดการปลดปลอ่ยสิง่

เหลา่นัน้ออกสูอ่ากาศ น�า้ 

และดนิอยา่งมีนยัส�าคญั

12.5 ลดการเกิดของเสยี

โดยใหมี้การป้องกนั การ

ลดปรมิาณ การใชซ้ �า้ และ

การน�ากลบัมาใชใ้หม่

12.7 สง่เสรมิแนวปฏิบตัิ

ดา้นการจดัซื้อจดัจา้งของ

ภาครฐัทีย่ ัง่ยนื

- พนกังาน

- ลูกคา้

- พนัธมิตร

• Environment Management
- จดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้

  อยา่งมีความรบัผดิชอบโดยน�า

  หลกั 3R มาใช ้Recycle, Reuse, 

  Reduce และจดัการวตัถุอนัตราย

  อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

- จดัซื้อ จดัหาและใชท้รพัยากรที่

  เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มภายใต ้

  โครงการ “Green  

  Procurement” โดยก�าหนดให ้

  “สิง่แวดลอ้ม” เป็นสว่นส�าคญั

  หลกัอยา่งหน่ึงในการพิจารณา

  การจดัหาทรพัยากรควบคูไ่ปกบั 

  “คณุภาพ ราคา ระยะเวลาในการ

  สง่มอบ”

13.1 เสรมิภูมิตา้นทาน

และขีดความสามารถ

ในการปรบัตวัตอ่

อนัตรายและภยัพิบตัทิาง

ธรรมชาตทิีเ่ก่ียวขอ้งกบั

ภูมิอากาศในทกุประเทศ

13.2 บูรณาการ

มาตรการดา้นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์และการ

วางแผนระดบัชาติ

13.3 พฒันาการศกึษา 

การสรา้งความตระหนกัรู ้

และขีดความสามารถของ

มนุษยแ์ละของสถาบนัใน

เรือ่งการลดผลกระทบ

และการปรบัตวัตอ่การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ และการเตอืนภยั

ลว่งหนา้

- พนกังาน

- ชุมชน

• Environment Management
- บรษิทัฯ ปรบัตวัและใหค้วามรว่ม

มือดว้ยการก�าหนดเป้าหมายและ

แนวทางการด�าเนินงาน ลดการ

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกดว้ยการลด

การใชไ้ฟฟ้า น�า้ประปา และน�า้มนั

เชื้อเพลงิ รอ้ยละ 1% ตอ่ปี
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ประเดน็ SDGs ผูมี้ส่วนไดเ้สยี

มิติความย ัง่ยนื

มิติเศรษฐกจิ
และธรรมาภบิาล

มิติสิง่แวดลอ้ม มิติสงัคม

16.3 สง่เสรมิหลกั

นิตธิรรมทัง้ในระดบัชาติ

และระหวา่งประเทศ และ

สรา้งหลกัประกนัวา่ทกุ

คนสามารถเขา้ถึงความ

ยุตธิรรมอยา่งเทา่เทยีม

16.5 ลดการทจุรติใน

ต�าแหน่งหนา้ทีแ่ละการ

รบัสนิบนทกุรูปแบบ

16.6 พฒันาสถาบนัทีมี่

ประสทิธิผล มีความรบั

ผดิชอบ และโปรง่ใสใน

ทกุระดบั

- พนกังาน

- ลูกคา้

- คูค่า้

- หน่วยงานราชการ

• Customer Centric
- สรา้งคณุคา่ใหกิ้จการ

  อยา่งยัง่ยนื ใหค้วาม

  ส�าคญัในการบรหิารงาน 

  ทีโ่ปรง่ใสและ 

  มีประสทิธิภาพ จดัท�า

  นโยบายจรยิธรรมองคก์ร 

  หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 

  และหลกัก�ากบัดแูล

  กิจการทีด่ที ัง้ดา้น  

  โครงสรา้งองคก์ร และ

  ดา้นกลยุทธก์ารจดัการ

- มีการประเมินความเสีย่ง

  ดา้นการทจุรติ 

  คอรร์ปัช ัน่อยา่งสม�า่เสมอ   

  กรณีทีพ่บการกระท�าที ่

  สอ่ถึงการทจุรติหรอื

  ประพฤตมิิชอบ พนกังาน

  ทกุระดบัรวมถึงผูมี้สว่น

  ไดเ้สยีทกุกลุม่สามารถ

  แจง้ผา่นชอ่งทางที่

  บรษิทัฯ ก�าหนดเพ่ือ

  ด�าเนินการพิจารณา

  ตรวจสอบขอ้มูล แกไ้ข

  และป้องกนั รวมถึง

  รายงานตอ่คณะกรรมการ

  บรษิทัเพ่ือป้องกนัและ

  ตดิตามความเสีย่งจาก

  การทจุรติและคอรร์ปัช ัน่

• Human Rights
- เคารพสทิธมินุษยชนดว้ย

  ความเสมอภาคและความ

  เทา่เทยีม ไมเ่ลอืกปฏิบตัหิรอื

  กีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ด และสง่เสรมิ

  ใหท้กุคนมีความตระหนกัและ   

  ส�านึกในสทิธหินา้ทีแ่ละความ

  รบัผดิชอบของตนทีมี่ตอ่บุคคล

  อืน่และสงัคม

ลกูคา้
ผูถ้อืหุน้

พนกังาน คู่คา้ ชมุชน
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การคดัเลอืก ประเมิน 
และประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญั 

TNDT ตระหนกัและใหค้วามส�าคญัตอ่การคดัเลอืกและการจดัล�าดบัประเดน็ทีมี่ความส�าคญัดา้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Materiality) เพื่อตอบสนอง 

ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยีทีเ่หมาะสม รวมถึงสอดคลอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่ไดมี้การประเมินคดัเลือก และจดัล�าดบั 

ความส�าคญั ตามหว่งโซก่ารสง่ตอ่ความน่าเชือ่เชือ่ถือ ตลอดจนกิจกรรมทีไ่ดด้�าเนินการรว่มกนั รวมถึงการเปิดโอกาสใหมี้การสือ่สารผา่นชอ่งทางตา่งๆ ระหวา่ง 

บรษิทัฯ กบักลุม่ผูมี้สว่นไดเ้สยี อกีทัง้ ยงัไดน้�าแนวทางการรายงานขององคก์รความรว่มมือวา่ดว้ยการรายงานสากลดา้นความยัง่ยนื (Global Reporting  

Initiative - GRI G4) มาใชว้เิคราะหแ์ละตรวจสอบการด�าเนินงานดา้นตา่งๆ เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยนืในทกุกระบวนการอยา่งครบถว้น

การระบปุระเดน็ท่ีส�าคญั

บรษิทัฯ วเิคราะหป์ระเดน็ความยัง่ยนืตลอด

กระบวนการ การสง่ตอ่ความน่าเชือ่ถือ และระบุ

ประเด็นที่มีความส�าคญัดา้นการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื โดยพิจารณาจากการด�าเนินธุรกิจ  เชน่ 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยงของ 

บรษิทัฯ รวมถึงปัจจยัตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายใน

และภายนอกที่มีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทกุกลุม่

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง

ทบทวนประเด็นที่ มีความส�าค ัญและ

เก่ียวขอ้งกบัความยัง่ยืนตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั

และประเมินผลการด�าเนินการในแต่ละประเด็น

วา่มีประเด็นที่ตอ้งการสื่อสารมีความสอดคลอ้ง

ตอบสนองตามความสนใจและความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างครบถว้นแลว้หรือไม่

และน�ามาพฒันา รวมถึงปรบัปรุงใหด้ข้ึีนตอ่ไป

การจดัล�าดบัประเดน็ท่ีส�าคญั

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

ของบริษทัฯร่วมกนัจดัล�าดบัความส�าคญัโดย

พิจารณาจากประเด็นที่ มีความส�าค ัญ 2 ดา้น 

คือ (1) ประเด็นที่มีความส�าคญัที่มีต่อบรษิทัฯ  

(2) ประเดน็ที่ มีความส�าค ัญและน่าสนใจต่อ

ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยแบง่เป็น 1-4 ระดบั 

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

ตามบรบิทแหง่ความยัง่ยนืขององคก์ร

การทบทวนประเดน็ท่ีมีนยัส�าคญั

ตรวจสอบความถูกตอ้งและสรุปประเด็น 

ที่ส�าค ัญต่อความยั่งยืน เสนอต่อกรรมการ 

ผู ้จ ัด ก า ร แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห ้คณ ะ ก ร รมก า ร 

ตรวจสอบพิจารณาทบทวนและอนุมตัิด�าเนิน

การเพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่ประเด็นตา่งๆทีส่ �าคญัไดจ้ดั

ท�าตามรายละเอียดและการน�าเสนอครอบคลุม

สาระส�าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯตามขอบเขต 

ทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ภายในและภายนอกอยา่งครบถว้น
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สรปุสาระส�าคญัในการรายงาน 

ประเดน็ส�าคญัท่ีมีผลต่อ
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ประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญัของความย ัง่ยนื

มิติ ประเดน็ท่ีเป็นสาระส�าคญั ประเดน็ SDGs

ดา้นเศรษฐกจิ 
และธรรมาภบิาล

1. Good Governance 
    องคก์รแหง่ธรรมาภิบาล 

2. Digital Transformation 
    การเปลี่ยนแปลงสูก่ารสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี

3. Customer Centric 
    การปรบัตวัเพ่ือยกระดบัการบรกิารรว่มกนั

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 4. Environment Management 
   การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

ดา้นสงัคม 5. Human Rights 
    การเคารพและใหส้ทิธิอยา่งเทา่เทยีม

6. Safety and Healthy 
    การบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั

7. Innovation (Knowledge Management) 

    การประยุกตแ์ละสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่
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ผูท่ี้มีส่วนได ้
เสยี

แนวทางการเชือ่มโยง ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี การด�าเนนิงานในปี 2564

ผูถื้อหุน้
นกัลงทนุ

- การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ�าปี
- เวป็ไซดข์องบรษิทั เพ่ือรายงานขา่วสาร และชอ่งทาง
  รอ้งเรยีน
- การประชุม และการเดนิทางไปพบนกัลงทนุ

- การไดร้บัขอ้มูลทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส ทัว่ถึง เทา่เทยีม  

    ทนัเวลา  และสามารถตรวจสอบได ้
- การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี
- การบรกิารความเสีย่ง มีระบบควบคมุและตรวจสอบทีด่ี
- กิจการมีความมัน่คง และเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง

- ปฏิบตัติามนโยบายและจรรยาบรรของบรษิทัฯ ซึง่มีการทบทวนเป็นประจ�ารายปี
- มีการบรหิารความเสีย่งอยา่งรอบคอบ
- มีการรายงานขา่วสารขอ้มูลในกิจการ/ความคบืหนา้ในงานอยา่งโปรง่ใสผา่นชอ่งทางเวป็ไซต์
  ของบรษิทัฯ และตลาดหลกัทรพัยส์ม�า่เสมอและตอ่เน่ือง  
- มีการพบปะ ตอบขอ้ซกัถามแกผู่ถื้อหุน้ในการประชุมฯทกุปี และตอบขอ้ซกัถามทางโทรศพัท์
  และอเีมลเ์ป็นประจ�าตามทีร่อ้งขอ
- มีการพูดคยุ และประชุมกบันกัลงทนุ ทัง้ทางออนไลนแ์ละการพบปะอยา่งสม�า่เสมอ และ
  ตามทีร่อ้งขอ

ลูกคา้ - การประชุมหารอืรว่มกนั
- การพบปะ พูดคยุ เยีย่มชม
- การเขา้รว่มกิจกรรม
- การส�ารวจความพึงพอใจ
- การแบง่ปันความรูด้า้นเทคนิค
- ระบบมาตรฐานในการท�างาน
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

- การปฏิบตัติามสญัญา และเง่ือนไขตา่งๆ ทีมี่ตอ่ลูกคา้
  อยา่งเครง่ครดั
- การรกัษาขอ้มูลทางการคา้ และความลบัของลูกคา้ 
- การบรกิารตามระบบคณุภาพ และมาตรฐานสากล
- คณุภาพของผลการทดสอบและตรวจสอบทีถ่กูตอ้ง แมน่ย�า
- การสง่มอบงานตรงตามเวลา
- การเขา้ถึงขอ้มูลการใหบ้รกิารไดโ้ดยง่าย
- การเรยีกรบัช�าระคา่บรกิารตามปรมิาณงานจรงิ

- เสนอราคา/ประมูลราคาตามขัน้ตอนอยา่งเป็นธรรม และรกัษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้
  เสมอมา โดยไมน่�าไปใชใ้นทางมิชอบ
- การประชุมหารอื และพบปะลูกคา้สม�า่เสมอทัง้ในเรือ่งงานและความปลอดภยัตามความสะดวก
  เหมาะสม เชน่ รายเดอืน รายไตรมาส และตามลกัษณะงานของลูกคา้แตล่ะราย
- การท�างานตามระบบมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการรบัรอง เชน่ ISO 9001, ISO 17020, ASNT, 

API เป็นตน้
- การส�ารวจความพึงพอใจจากลูกคา้จ�านวน 261 ชุด โดยไดร้บัผลประเมินในเกณฑ ์“ดมีาก”
- การรบัรือ่งรอ้งเรยีน จ�านวน 1 เรือ่งเก่ียวกบัการเดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานลา่ชา้ ซึง่
  บรษิทัฯไดท้�าการแกไ้ข และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี

เจา้หน้ี - การประชุมรว่มกนั
- การพบปะ พูดคยุ
- การเขา้รว่มกิจกรรมตามโอกาส
- การรายงานผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัย์
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

- การปฏิบตัติามเง่ือนไข สญัญา และขอ้ผกูพนัทีต่กลงกนั
- การรายงานขอ้มูลทางการเงินทีถ่กูตอ้ง เหมาะสม 
  ทนัตามก�าหนดเวลา
- การบรหิารงานอยา่งมีจรรยาบรรณ
- การอ�านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลขา่วสารเก่ียวกบั
  สถานะการเงินของบรษิทัฯ อยา่งเปิดเผยเม่ือไดร้บัการรอ้งขอ
- การช�าระหน้ีตรงเวลา
- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั
- การตรวจสอบการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

- มีการพบปะ พูดคยุกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน จ�านวน 6 ครัง้
- มีการรายงานขอ้มูลทางการเงิน และขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนผ์า่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
  เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทกุไตรมาส และสม�า่เสมอตามความเหมาะสม 

คูแ่ขง่ทางการคา้ - การพบปะสงัสรรคแ์ละแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
  และประสบการณร์ว่มกนั
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

- การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ - มีการพบปะ กบัคูแ่ขง่ทางการคา้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี NDT 
  จ�านวน 2 ครัง้

พนกังาน - กิจกรรมผูบ้รหิารสูงสุดพบผูบ้รหิารระดบัตา่งๆ 
  และพนกังาน
- กิจกรรมแรงงานสมัพนัธ์
- การตรวจเยีย่มไซตง์าน/บา้นพกัพนกังาน
- การพูดคยุ สอบถาม
- การสรา้งความเชีย่วชาญ
- การประเมินศกัยภาพในการปฏิบตัหินา้ที่
- ขา่วสารทีส่ �าคญัขององคก์ร
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

- ผลตอบแทน และสวสัดกิารอยา่งเหมาะสม เป็นธรรม
  เทา่เทยีมกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัทิ ัง้ชายและหญงิ
- ความเชีย่วชาญ และการเตบิโตในหนา้ที่
- ความพึงพอใจและความสุขในการท�างาน
- ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน
- การเปิดเผยขอ้มูล/ขา่วสารทีเ่ป็นประโยชนใ์หร้บัทราบ
  อยา่งทัว่ถึง 
- เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีชอ่งทางการสือ่สารทีต่ดิตอ่
  กบับรษิทัฯ

- จดักิจกรรมผูบ้รหิารสูงสุดพบพนกังาน 2 ครัง้/ผูบ้รหิารระดบัตา่งๆ พบพนกังาน 12 ครัง้
- จดัใหมี้การอบรมพฒันาความรูส้�าหรบัพนกังานทกุระดบั ทกุแผนก ทัง้การอบรมภายใน และ 
  อบรมภายนอกรวม 104 หลกัสูตร 
- มีการเปิดเผยขอ้มูล/ขา่งสารทีเ่ป็นประโยชนก์บัพนกังานทัง้ในเวป็ไซด ์อเีมล ์และไลนก์ลุม่
  ของบรษิทัฯ อยา่งสม�า่เสมอ โดยพนกังานสามารถตดิตอ่สือ่สารกลบัมายงับรษิทัดว้ยชอ่งทาง
  ดงักลา่วดว้ยเชน่กนั
- มีการประชุม ส�ารวจ ตรวจสอบของคณะกรรมการสวสัดกิาร/ คณะกรรมการความปลอดภยัฯ 
   เพ่ือการสรา้งสุข สุขภาพ ความปลอดภยัส�าหรบัพนกังานอยา่งสม�า่เสมอและตอ่เน่ือง
- มีการตรวจตดิตามและเยีย่มเยอืนพนกังานหน่วยงานตา่งๆ อยา่งสม�า่เสมอและเหมาะสมทัง้ใน
  ระบบออนไลน ์และการเดนิทางไปพบปะหน่วยงาน

คูค่า้ 
(ผูข้ายสนิคา้/

ผูร้บัจา้ง/
ผูใ้หบ้รกิาร)

- ปฏิบตัติามนโยบายคูค่า้ มีการคดัเลือกคูค่า้
  ทีมี่แนวทางในการด�าเนินธุรกิจทีมี่คณุธรรมมีความ
  เชีย่วชาญและประสบการณเ์ป็นทีย่อมรบั
- การประชุมรว่มกนั
- การพบปะ พูดคยุ
- การเยีย่มชม
- การเขา้รว่มกิจกรรมตามโอกาส
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะ

- การพิจารณาจดัซื้อ/จดัจา้ง และราคาทีเ่สนออยา่งเสมอภาค
  เป็นธรรม ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ
- การใหค้วามรู ้ค�าปรกึษา และแนะน�าผลิตภณัฑ/์บรกิาร
- การสรา้งพนัธมิตรอยา่งเหนียวแน่นโดยไมเ่อารดัเอาเปรยีบ 
- การช�าระตรงตามเวลา และเง่ือนไขทีต่กลงกนั
- การแกไ้ขปัญหารว่มกนั
- ไมเ่รยีกรบัหรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ ทีม่าสุจรติในการคา้
  กบัคูค่า้

- ปฏิบตัติามกรอบกตกิาแหง่การแขง่ขนัทีด่ ีโดยไดมี้การพิจารณาจดัซื้อจากคูค้า้ภายในประเทศ 
  107 ราย และตา่งประเทศ 5 ราย มีการประเมินประจ�าปีและคดัเลือกคูค่า้ภายในฯ ตามเกณฑ์
  มาตรฐานของบรษิทัฯ ในเกรด A รวม 77 ราย รวมถึงมีความรว่มมือด�าเนินโครงการกบั
  พนัธมิตรจากประเทศสงิคโปร ์1 ราย และภายในประเทศรวม 24 ราย โดยท�างานรว่มกนัและ
  ประสบความส�าเร็จดว้ยด ี
- มีการอบรมความรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัในการท�างานใหแ้กคู่ค่า้/ผูร้บัเหมาเป็นประจ�า
  อยา่งเหมาะสม
- มีการพิจารณาจดัซื้อสนิคา้จากคูค่า้ตามนโยบาย Green Procurement เพ่ิมมากข้ึน 
- มีการเยีย่มชมผลิตภณัฑข์องผูข้าย/ผูแ้ทนจ�าหน่าย จ�านวน 2 ครัง้

หน่วยงานราชการ 
/ องคก์รภาครฐั

- การเขา้รว่มประชุมเป็นสมาชกิ / คณะกรรมการ
- การเขา้รว่มกิจกรรมตามโอกาส
- การรายงานผลใหห้น่วยงานราชการ
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะ

- การปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศและ
  มาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งเครง่ครดั
- การปฏิบตักิารและการรายงานผลทีถ่กูตอ้งตามมาตรฐานและ
  กฏหมายก�าหนด
- การใหค้วามรว่มมือใหท้กุโอกาส
- การป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

- ปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั
- เป็นวทิยากรบรรยายความรูภ้าคทฤษฎี/ปฏิบตัริว่มกบัหน่วยงานภาครฐั/สถาบนัการศกึษา
  รวม 3 แหง่
- รว่มประชุม/หารอื/สือ่สาร/มีสว่นรว่มกบัหน่วยงานภาครฐั และองคก์รภาครฐัสม�า่เสมอเพ่ือ
  ความเขา้ใจแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และท�างานรว่มกนัอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม เชน่ การลงนามความ  
  รว่มมือกบัสถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิการเขา้รว่มเป็นกรรมการสมาคมนิวเคลียร์
  แหง่ประเทศไทย และอนุกรรมการรบัรองความสามารถบุคลากรฯ ทีส่ถาบนัเทคโนโลยี
  แหง่ชาต ิเป็นตน้
- ละเวน้การกระท�าทจุรติ/การตดิสนิบน

สิง่แวดลอ้ม - Green Procurement
- การท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ชอ่งทางการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน 
  แสดงความคดิเห็น หรอื ขอ้เสนอแนะ

- สนบัสนุนสนิคา้และบรกิารจากผูข้ายทีมี่แนวทางในสนบัสนุน
  การรกัษาสิง่แวดลอ้มเชน่เดยีวกนั
- การปฏิบตัติามมาตรฐาน และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย
  ดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั
- ไมส่รา้งผลกระทบทีเ่ป็นมลพิษทัง้ทางตรงและทางออ้ม
  ตอ่สิง่แวดลอ้ม

- การลดใชท้รพัยากร และจดัซื้อจดัหาวสัดุสิ้นเปลืองทีเ่ป็น green products มีข ัน้ตอนการผลิต
  ทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่กระดาษ แฟ้ม หมึกพิมพ ์เป็นตน้
- การก�าจดัเศษ/วสัดุทีเ่หลือใชจ้ากการปฏิบตังิานอยา่งถกูวธิี เชน่ สง่วสัดุก�ามนัตรงัสคีนืบรษิทั
  ผูผ้ลิตในตา่งประเทศรวม 38 ชิ้น สง่เศษผา้/น�า้ยา/วสัดุปนเอนสารเคมีรวม 3.648 ตนั ก�าจดั
  ดว้ยวธิีทีถ่กูตอ้งโดยบรษิทัทีร่บัก�าจดัฯ ซึง่ไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูตอ้งจากกระทรวง
  อุตสาหกรรม
- การใชท้รพัยากรทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่ และสามารถน�ากลบัมาใชซ้�า้ได ้
- การจดักิจกรรม CSR จดัข้ึนอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้สว่นรว่ม
  ในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

การเชือ่มโยงผูมี้ส่วนไดเ้สยี 
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สรปุประเดน็ส�าคญัในการรายงาน

ประเดน็ส�าคญั
หวัขอ้การรายงาน

และความส�าคญัของประเดน็

ขอบเขตของผลกระทบ
ความสอดคลอ้ง

ภายใน

ภายนอก

ภาครฐั ลกูคา้
คู่คา้

พนัธมิตร
สงัคม
ชมุชน

ผูถ้อืหุน้ GRI

Smart Visionary - ประเดน็ส�าคญัดา้นเศรษฐกจิ

1. องคก์รแห่งธรรมาภบิาล การก�ากบัดแูลกจิการ
• การก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

• จรรยาบรรณธุรกิจ

• การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

102-18,102-22
102-16, 102-17
102-16, 102-17

การบรหิารความเสีย่ง
• การบรหิารจดัการความเสีย่ง 

• การควบคมุภายใน

• สถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19

/
/

/ /
/

/ / /
/

102-15
102-29 
403-7

ผลการด�าเนนิงาน
• การบรหิารจดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจ

• ผลลพัธท์างเศรษฐกิจ 

• การลงทนุและขยายฐาน

การใหบ้รกิารไปยงักลุม่

อุตสาหกรรมอืน่

• การแบง่ปันคณุคา่

แกผู่มี้สว่นไดส้ว่นเสยี

/
/
/

/ /

/
/
/

/

/
/
/

/ /

/
/
/

/

102-9, 102-10
102-7
102-10

102-7

2. Customer Centric

การปรบัตวัเพือ่ยกระดบั

การบรกิารร่วมกนั

• การบรหิารจดัการลูกคา้สมัพนัธ์

• สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้

• พฒันาศกัยภาพพนกังาน

และปรบัปรุงกระบวนการท�างาน

• ใหบ้รกิารดว้ยราคายุตธิรรม 

(Fair price)

/
/

/

/
/

/

/
/

102-12, 102-16
102-12, 102-16
102-12, 102-16

102-12, 102-16

3. Digital Transformation

การเปลีย่นแปลง 

     สู่การสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยี

Digital Transformation / / / 102-16

Smart Protection - ประเดน็ส�าคญัดา้นสิง่แวดลอ้ม 

4. Environment Management

การบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ชมุชน 
และสงัคม / / / / /

103-1, 103-2, 102-16, 
302-1, 302-3, 306-2, 
307-1, 413-1, 413-2, 
403-5

Smart People - ประเดน็ส�าคญัดา้นสงัคม

5. Human Rights 
การเคารพ และใหส้ทิธิอย่างเท่าเทียม

การปฏบิติัตามหลกัสทิธิ
มนุษยชนและการปฏบิติั
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• การปฏิบตัติามหลกัสทิธิมนุษยชน

• สรา้งความเทา่เทยีม

และตอ่ยอดความส�าเร็จ

• ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม

• ขอ้มูลพนกังาน

/
/

/
/

102-8
405-1

401-2
102-7, 102-8

6. Safety and Health
การบรหิารจดัการ
ดา้นอาชวีอนามยั 
ความปลอดภยั

การบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยั 
และความปลอดภยั
• การตรวจสอบดา้นความปลอดภยั 

   อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม

• การเตรยีมความพรอ้มและ

   การตอบสนองในกรณีฉกุเฉนิ

• สภาพแวดลอ้มและสุขภาพ

   ในการท�างาน

• ลดอตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน

/

/
/

/ / /

/

/ 403-1, 403-2, 
403-3, 403-4, 
403-5

403-6
403-5

7. Innovation 

(Knowledge Management)

การประยุกต์

และสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่

การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
และพฒันาบคุลากร

/ / 404-1, 404-2
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“การสรา้งความตระหนกัและพฒันา”
 การสรา้งความตระหนกัในหลกัธรรมาภิบาลและพฒันากระบวนการเรียนรูส้่งต่อใหก้บั

พนกังานทุกระดบัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีเ่ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งครบถว้น และเกิดการรบัรูอ้ยา่งเทา่เทยีม

กนั โดยส่งเสริมใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ที่จะสรา้งทกัษะ ความเชี่ยวชาญ และพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง เพ่ือสรา้งคุณคา่ใหแ้ก่องคก์รทัง้ดา้นกระบวนการท�างานและการใหบ้ริการ ใหส้ามารถ 

ตอบสนองต่อความตอ้งการและสรา้งประสบการณท์ี่ดีแก่ลูกคา้ น�าไปสูเ่ป้าหมายแห่งความส�าเร็จ

รว่มกนั

SMART 

VISIONARY
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(1) โครงสรา้งการจดัการ

บรษิทัฯ ไดป้รบัโครงสรา้งองคก์ร เม่ือวนัที ่ 3 พฤษภาคม 2564 เพ่ือรองรบัการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหม ่รวมถึงเพ่ือใหพ้นกังานทกุระดบัมีชอ่งทาง

และโอกาสในการเตบิโตในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามทีต่นถนดัหรอืใหค้วามสนใจ

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ในปี 2564 มีท ัง้หมด 4 ชดุ ดงันี้ 

รายชือ่กรรมการ คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ

คณะกรรมการ
บรหิาร

1. นายสุวฒัน ์       แดงพิบูลยส์กุล x - - -

2. นายชาย      ชวีะเกตุ / / - -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวุฒิ / - - x

4. นายเกรกิเกียรติ ศตวุฒิ / - - -

5. น.ต.เอนก พนัธุรกัษ์ / - - -

6. ดร.วชิา  จวิาลยั / x x -

7. นายวชิยั*    วชัรวฒันากุล / / / -

8. ดร.จมุพล* กลว้ยไมง้าม / - / -

หมายเหตุ : 	 x				 =			 ประธานคณะกรรมการ		

	 	 	/				 =			 กรรมการ			

	 	 *	 =			 กรรมการทีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ	์และจบการศึกษาทางดา้นบญัชี		 	

โครงสรา้งการก�ากบัดแูลกจิการ

องคก์รแห่งธรรมาภบิาล
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คณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น โดยมีกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 3 ทา่น และมีกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร  จ�านวน 

5 ทา่น โดยเป็นกรรมการอสิระจ�านวน 3 ทา่น 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบรษิทั ซึง่มีคณุสมบตัติามทีก่�าหนดไวใ้นหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและไดผ้า่นการแตง่ตัง้จาก

ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ ส�าหรบัการถว่งดุลอ�านาจของคณะกรรมการนัน้ มีองคป์ระกอบของกรรมการอสิระและไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 3 คน รวมถึงยงัมีกรรมการ

จ�านวน 2 คน ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทัง้กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่มากกวา่ก่ึงหน่ึงจากจ�านวนคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 คน สามารถใหค้วามเห็น

เก่ียวกบัการท�างานและสอบทานการบรหิารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และมีอสิระในการบรหิารงานตรวจสอบ ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจระหวา่ง

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ บรษิทัฯ ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการูจ้ดัการออกจากกนั ไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกนั และเม่ือมีการประชุม

จะใหก้รรมการอสิระรว่มพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม ท�าใหมี้การถว่งดุลอ�านาจ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่ เ กิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นโดยมี

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งน้ี กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

ต้องมีถ่ินที่อยู่ ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะท�าการสรรหา คัดเลือกผู ้ที่มาท�าหน้าที่ เ ป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ �าเป็น

และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทัง้วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเพศ เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลาย

ของโครงสรา้งคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการที่ เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพ่ือใหก้ารปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

มีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน

กรรมการบรษิทัฯ จ�านวน 8 คน
เพศชาย 7 ท่าน (ประธาน 2 ท่าน)
ประธานกรรมบรษิทั /  ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) และเป็น

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอสิระ)

เพศหญงิ 1 ท่าน ประธานกรรมการบรหิาร / CEO / กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ�านวน 1 ท่าน โดย
ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร / CEO / 

กรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารจ�านวน 7 คน		โดย
กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจ�านวน 7 คน

โดยเป็นกรรมการอสิระ 3 คน

ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่ง
ระยะเวลา	1	มกราคม	2564	-	31	ธนัวาคม	2564

เฉลี่ย 12.52 ปี

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยกรรมการที่ ไม่ เ ป็นผู ้บริหาร และเป็นอิสระ 

อย่าง เ พียงพอ เ พ่ือท�าหน้าที่ เ ป็นผู ้สอบทานระบบการบริหารจ ัดการด ้านการเ งิน และ 

การควบคุมภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง  

โดยที่คณะกรรมการชุดย่อยจะน�า เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เ พ่ือพิจารณา 

ในเรือ่งตา่งๆ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยจ�านวน 3 คณะ ดงัน้ี ผ ูบ้รหิาร

ระดบักลาง

Executive CommitteeAudit Committee

+Risk and CG Committee

Nomination & RemunerationCommittee
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คณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้สนอการแตง่ตัง้ คณะกรรมการบรหิาร 

โดยเลือกตัง้จากกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจ�านวนหน่ึงตามทีเ่ห็นสมควร 

และใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ 

ก่ึงหน่ึง และตอ้งเป็นกรรมการบริษทัซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บริษทั มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึง

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ก�าหนด โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ควรมีการประชุมอยา่งสม�า่เสมออยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เป็นกรรมการอิสระและ

ตอ้งเป็นกรรมการบริษทั ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั  

มีคณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ 

ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึง

บริษทัฯ ไดก้�าหนดไว ้ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี 

หรือ 3 วาระ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้�ารงต�าแหน่งต่อ

ไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะตอ้งมีมติเป็นเอกฉนัท์

เห็นชอบ ว่ากรรมการอิสระดงักล่าวไดก้ระท�าคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

บรษิทัฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกินวาระทีก่�าหนดมิไดท้�าใหค้วามเป็นอสิระ 

ขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

และน�าเสนอเหตุผลตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัติอ่ไป

คณะกรรมการธรรมาภบิาลและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษทัยงัมิไดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุด

ย่อยทัง้ 2 ชุดดงักล่าว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ที ่

ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากับดูแล

กิจการทีด่ ีตลอดจนก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 

Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพ่ือการ

สอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจในทุกปัจจยั 

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

เ พ่ือให ้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการป้องกันการทุจริตคอร์ร ัปช ั่น  

โดยพิจารณาแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือท�าหนา้ที่ตรวจสอบ 

การปฏิบตังิานในหน่วยงานตา่งๆ ของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

จะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคบืหนา้ของการบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจนระบบการปฏิบตังิานตา่งๆ และมีการประเมินเพ่ือลด หรอืควบคมุ

ความเสีย่ง ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

และป้องกนัการเกิดการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ท ัง้น้ี เพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายใน มีความเป็นอสิระ สามารถท�าหนา้ที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ยา่ง

เต็มที ่คณะกรรมการบรษิทั จงึก�าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท�าการ

ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

เป็นรายไตรมาส 

ส�าหรบับทบาท หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ท ัง้ 3 คณะ  

สามารถดไูดท่ี้ แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564  หมวดท่ี 7 “โครงสรา้งการก�ากบัดแูลกจิการ และขอ้มูลส�าคญัเกีย่วกบั 

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ ๆ”หนา้ 94-100

 คณะกรรมการการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

มีอ�านาจหนา้ที่ในการสนบัสนุนและผลกัดนัเพ่ือใหเ้กิดการบริหารจดัการดา้นความยัง่ยืนทัง้ในเรื่องของ“การประกาศนโยบายการบริหารจดัการ 

ความยัง่ยนื” “การก�าหนดกลยุทธก์ารบรหิารจดัการความยัง่ยนื” รวมถึง “กรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนื”เพ่ือเป็นแนวทางในการสรา้งความสมดุล

ระหวา่งการด�าเนินธุรกิจกบัการตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของผูมี้สว่นไดเ้สยี ตลอดจนการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางของหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(Good 

Governance : CG) ทีไ่ดค้�านึงถึงการสรา้งประโยชนส์ูงสุดแกผู่มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่การปฏิบตัอิยา่งเทา่เทยีม และเป็นธรรมตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of  

Business Conduct) ซึง่ครอบคลุมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เพ่ือท�าหนา้ทีก่�าหนดนโยบาย กลยุทธ ์และแผนงานทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายของบรษิทัฯ 

และเป็นมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวขอ้ง มุง่เนน้ใหอ้งคก์รมีการด�าเนินงานทีก่อ่ใหเ้กิดการรเิริม่การพฒันาอยา่งยัง่ยนืท ัง้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มีความมุง่มัน่และ

ยดึมัน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอภายใตก้ารก�ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศยัอ�านาจ 

ตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหธุ้รกิจด�าเนินไปอยา่งเป็นระบบมีความโปรง่ใส เป็นธรรม สามารถเขา้ถึงและตรวจสอบได ้สง่ผลใหผู้มี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุกลุม่เชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการ น�าไปสูค่วามส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิและมีประสทิธิภาพตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืนตอ้งรายงานความกา้วหนา้ในการด�าเนินงานของการพฒันาที่ย ัง่ยืนรายงานตรงตอ่กรรมการผูจ้ดัการพิจารณา

และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรบัทราบ ตลอดจนน�าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิ(ตามโอกาส) อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้
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ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการปี 2564 โดยเฉลีย่ (เขา้ร่วม ณ สถานท่ีประชมุ / ออนไลน)์
คณะกรรมการบรษิทั (10	ครัง้)	คดิเป็น	100.00%

คณะกรรมการตรวจสอบ (6	ครัง้)	คดิเป็น	100%

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน (3	ครัง้)	คดิเป็น	100%

คณะกรรมการบรหิาร (8	ครัง้)	คดิเป็น	100%

การประเมินประจ�าปี 2564 (คะแนนเต็ม 4.00)

คณะกรรมการบรษิทั
รายคณะ  3.99 
รายบุคคล  3.94

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายคณะ  3.99 

รายบุคคล  3.98

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

รายคณะ  3.99 

รายบุคคล  3.94

Board Skill Matrix

บริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหนา้ที่ในการสรรหาและพิจารณาคดัเลือก คุณสมบตัิของคณะกรรมการแต่ละคณะ ใหมี้ 

ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้คณุสมบตัดิา้นความรู ้ความเชีย่วชาญในธุรกิจของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นอยา่งด ีมีวชิาชพีเฉพาะดา้น  

มีประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด�าเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวตักิารศกึษา รวมถึงทกัษะทีมี่ความจ�าเป็นตอ่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

และทกัษะทีย่งัขาดอยู ่(Board Skill Matrix) 

นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดคา่ตอบแทนท�าหนา้ที่ในการสรรหาและพิจารณา 

คดัเลือก คุณสมบตัิของคณะกรรมการแต่ละคณะใหมี้ 

ความหลากหลายของ โครงสร ้า งคณะกรรมการ  

ทัง้คุณสมบตัิดา้นความรู ้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของ 

บรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นอยา่งด ีมีวชิาชพี

เฉพาะดา้น มีประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด�าเนิน

ธุรกิจ อายุ เพศ และประวตัิการศึกษา รวมถึงทกัษะ 

ที่มีความจ�าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัขององคก์ร และทกัษะที่ยงัขาดอยู่ (Board Skill  

Matrix) และควรมีคณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิอยา่งนอ้ย  

1 คน เน่ืองจากมีความละเอยีด รอบคอบในการบริหาร

จดัการ นอกจากน้ี คณะกรรมการตอ้งมีกรรมการ 

ที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีประสบการณ ์

ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัที่บริษทัด�าเนินกิจการอยู ่

เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่จะไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีมี่คณุสมบตัิ

เหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของ

ผูมี้สว่นไดเ้สยีไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพยิง่ข้ึน ซึง่อาจใชบ้รษิทั

ทีป่รกึษา (Professional Search Firm) หรอืฐานขอ้มูล

กรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ
ส�าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหาร สามารถดูไดท่ี้แบบ 56-1  

One Reoprt ประจ�าปี 2564 หมวดท่ี 7 “โครงสรา้งการก�ากบัดแูลกจิการ และขอ้มูลส�าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังานและอืน่ ๆ” หนา้ 104-106

ประธานกรรมการบรหิาร / CEO / กรรมการผูจ้ดัการ
ระดบัดเียีย่ม
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การก�ากบัดแูลกจิการ

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัและตัง้มัน่ในฐานะผูน้�าองคก์รที่ตอ้งการส่งเสริมและสรา้งคุณคา่ใหกิ้จการเกิดความยัง่ยืนกบับริษทัฯ และบริษทัย่อย ทัง้การ

ด�าเนินธุรกิจ การบรหิารจดัการ รวมถึงการก�ากบัดูแล โดยใหค้วามส�าคญัในการบรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได ้และมีความรบัผดิชอบ  

บนพ้ืนฐานของการมีจรรยาบรรณวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ีโดยมุง่มัน่ในการสรา้งประโยชนอ์ยา่งมีประสทิธภิาพสงูสุดใหแ้กผู่มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ในหว่งโซค่ณุคา่ 

เพ่ือมุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานของกิจการทีด่ข้ึีน อนัจะท�าใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกิดความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กบ่รษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจ

ทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

คณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัยดึมัน่

และปฏิบตัติาม ดงัตอ่ไปน้ี 

1. คณะกรรมการบรษิทัจะยึดถือนโยบายและแนวปฏิบตัทิีเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ การพฒันากรรมการ และการประเมินผลการปฏิบตัหินา้ที ่รวมถึงการก�ากบัดแูลบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

ตลอดจนอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

2. คณะกรรมการบรษิทัจะก�าหนดวสิยัทศัน ์โครงสรา้งในการบรหิาร และกลยุทธท์ีช่ดัเจน ตลอดจนดแูลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม 

ทัง้ในองคก์รและชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง รวมถึงก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตังิานดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบ ตดิตาม และวดัผลการด�าเนินธุรกิจ 

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ รวมถึงบรหิารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธภิาพ มีความเป็นอสิระเพียงพอ และรบัผดิชอบตอ่ผลของการปฏิบตัหินา้ทีข่องตนตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการ

ทีด่ ีปฏิบตัหินา้ทีต่ามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั และพิจารณาอยา่งรอบคอบในขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้งในทกุประเทศทีเ่ขา้ไปลงทนุ

3. คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตัทิีเ่ก่ียวกบัผูถื้อหุน้และผูมี้สว่น

ไดเ้สยีทกุกลุม่ ครอบคลุมการดแูลผูถื้อหุน้การปฏิบตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั การสง่เสรมิการใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ การป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน ์ความรบัผดิชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ การชดเชยกรณีทีเ่กิดการละเมิดสทิธิ ตลอดจนการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ และมาตรการเพ่ือด�าเนินการกบัผูท้ี่

ไมก่ระท�าตามนโยบายและแนวปฏิบตัดิงักลา่ว

4. คณะกรรมการบริษทัสง่เสริมใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจอยา่งเครง่ครดั และตดิตามการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ

5. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม และใหค้วามเห็นชอบนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการทีด่เีป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้จดัให ้

มีระบบการตรวจสอบ ตดิตาม ประเมินผล และทบทวน เพ่ือใหพ้นกังานทกุระดบัยดึถือและปฏิบตัติามอยา่งครบถว้น เพ่ือความยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

ซึง่คณะกรรมการไดป้ฏิบตัิเป็นแบบอยา่งในการก�ากบัดูแลกิจการ โดยสง่เสริมใหผู้บ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารปฏิบตัิเชน่เดยีวกนั โดยมุ่งมัน่และยึดมัน่ 

ทีจ่ะด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม เป็นส�าคญั ตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ และ 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ทีใ่นการดแูล สอบทาน โดยรายงานผลการด�าเนินการดา้นการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ใีหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบอยูเ่สมอ

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอืเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้รายงานใหส้าธารณชนรบัทราบผา่นแบบ 56-1 One Report และ SD Report

ส�าหรบัผลการด�าเนินงานสามารถดูเพ่ิมเติมไดท้ี ่แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้ “รายงานผลการด�าเนินงานส�าคญัดา้นการก�ากบัดแูล
กจิการ” หนา้ 116-145

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส�าคญัของนโยบาย แนวทางปฏบิติั และระบบการก�ากบัดแูลกจิการในรอบปีท่ีผ่านมา

(1) การทบทวนนโยบาย แนวทางปฏบิติั และการก�ากบัดแูล บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่ในการประยุกตใ์ชห้ลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(CG Code) ส�าหรบั

บรษิทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและปฏิบตัใินทกุกิจกรรมขององคก์ร โดยไดน้�า CG Code มาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัติ ัง้แตก่ารรายงานขอ้มูล

ประจ�าปี 2562 ยกเวน้ในบางเรือ่ง ซึง่บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการวางแผน รวมถึงการหาแนวทางปฏิบตัอิืน่ เพ่ือใหเ้กิดความโปรง่ใสในการด�าเนินธุรกิจ สามารถดรูายละเอยีด

เพ่ิมเตมิไดท้ี ่แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ขอ้ 6.1.4 การยกเวน้ปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีหนา้ 92-93

(2) กฎบตัร ทบทวนและปรบัปรุงคณะกรรมการทุกคณะไดมี้การทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่1/2565 

เม่ือวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2565 
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(3)  โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน (CGR) 
ตัง้แต่ปี 2562 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดด้�าเนินการพิจารณา 

ทบทวน และติดตามการด�าเนินการ รวมถึงไดน้�าหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ด ี

ทัง้ 8 หลกั (CG Code) มาประยุกตแ์ละปรบัใช ้ เพ่ือใหกิ้จการมีผลประกอบการที่ด ี 

มีความน่าเชื่อถือต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และเป็นประโยชนต์่อสงัคมโดยรวม และ 

สรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยัง่ยนื

บริษทัฯ ไดร้บัการประเมินการก�ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน

ประจ�าปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยในระดบั “ดีเลิศ”  
เป็นเวลา 6 ปี ตดิตอ่กนั ดว้ยคะแนน 94.00% ซึง่มากกวา่ปี 2563 ทีไ่ด ้93.00%

(4) โครงการประเมินคุณภาพการจดัการประชมุผูถ้อืหุน้
บริษัทฯ ยึดหลักเกณฑ์และปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ “AGM  

Checklist” ที่ก�าหนดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษทัฯ ไดร้บัการประเมิน

คณุภาพในการจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 ดว้ยคะแนน 100 คะแนน 

(ปี 2563 ไดร้บัคะแนน 100 คะแนน)

(5) หุน้ย ัง่ยนื
บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมการประเมินความยัง่ยืนเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือกใหเ้ป็นหน่ึงในรายชื่อ

หุน้ย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีแรก โดยไดร้บัผลคะแนนการประเมิน 

ความยัง่ยืนประจ�าปี 2564 ดว้ยคะแนน 50% ซึง่บริษทัฯ จะน�าขอ้เสนอแนะที่ไดร้บัจากการประเมินมาเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาการด�าเนินงานดา้นความยัง่ยนืใหด้มีากยิง่ข้ึน และคาดหวงัวา่ในปี 2565 จะไดร้บัผลคะแนนการประเมิน

ความยัง่ยนืมากกวา่รอ้ยละ 70

การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ
คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้�าองคก์รที่สรา้งคุณค่าใหกิ้จการอย่างยัง่ยืน ไดใ้หค้วามส�าคญัในการบริหารงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงไดอ้นุมตัิ 

การจดัท�านโยบายจริยธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีท ัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยุทธก์ารจดัการ ซึง่มีการก�าหนด

บทบาทและแนวทางในการปฏิบตังิานทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้อาทเิชน่ การก�าหนดวสิยัทศันแ์ละกลยุทธท์ีช่ดัเจน มีความโปรง่ใสในการด�าเนินธุรกิจ 

ดูแลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชุมชนบริเวณใกลเ้คยีง และการปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ รวมถึง 

ขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏิบตัติาม 

กฎ ระเบียบ และขอ้ก�าหนดตา่งๆ ของผูบ้รหิาร และพนกังานโดยตลอด เพ่ือมุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานของกิจการทีด่ข้ึีน อนัจะท�าใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกิดความเชือ่

มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กบ่รษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

คู่มือหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี
คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกิจการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึมัน่และปฏิบตัติาม 

โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักลา่วเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2565 

เม่ือวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรษิทัไดมี้การพิจารณาทบทวน และอนุมตัหิลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรุง) ทีไ่ดจ้ดัท�าข้ึนเม่ือปี 2562 และ

ยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั

รายละเอยีดหลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ขีองบริษทัฯ สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี
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จรรยาบรรณธุรกจิ

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้�าหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษิทั ฝ่ายบรหิาร และพนกังาน เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัหินา้ทีข่องบรษิทัฯ ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ เทีย่งธรรม และรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยี ผูถื้อหุน้และทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวขอ้งซึง่ขอ้พึงปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณนัน้  

จะรวมถึงการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรบัปรุง) ที่ได ้

ปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ิมเตมิเมื่อปี 2565 และยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เนื่องมาถึงปัจจบุนั และมอบใหแ้กก่รรมการ และผูบ้รหิาร เผยแพรแ่กพ่นกังานของบรษิทัฯ ทุกคน โดยผา่น 

ชอ่งทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถึงระบบอนิเตอรเ์น็ต และเผยแพรแ่กส่าธารณชน เพ่ือสง่เสรมิขอ้พึงปฏิบตัทิีด่ ีทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังาน

ทกุคนทราบ และยดึเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏิบตัติาม พรอ้มทัง้ตดิตามการปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ โดยก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทกุระดบัในการดแูลใหพ้นกังาน 

ภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และกอ่ใหเ้กิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นรูปธรรม ซึง่บรษิทัฯ จดัใหมี้การอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณของบรษิทัฯ  

ใหแ้กพ่นกังานใหมท่กุคนอยา่งสม�า่เสมอ รายละเอยีดจรรยาบรรณของบรษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสูค่วามย ัง่ยนื” หวัขอ้ 
“จรรยาบรรณธุรกจิ”

คู่มือจรรยาบรรณธุรกจิ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรบัปรุง) ที่ได ้

จดัท�าข้ึนเม่ือปี 2562 มีการปรบัปรุงและยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั และมอบใหแ้กก่รรมการ และผูบ้รหิาร เผยแพรแ่กพ่นกังานของบรษิทัฯ ทกุคน โดยผา่นชอ่ง

ทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถึงระบบอนิเตอรเ์น็ต และเผยแพรแ่กส่าธารณชน เพ่ือสง่เสรมิขอ้พึงปฏิบตัทิีด่ ีทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังาน 

ทกุคนทราบ และยดึเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏิบตัติาม พรอ้มทัง้ตดิตามการปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ โดยก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทกุระดบัในการดแูลใหพ้นกังาน

ภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และก่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งบริษทัฯ จดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณ 

ของบรษิทัฯ ใหแ้กพ่นกังานใหมท่กุคนอยา่งสม�า่เสมอ มีการทวนสอบเพ่ือทบทวนความเขา้ใจในการประพฤต/ิปฏิบตัติามกรอบทีก่�าหนด 

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

รายละเอยีดจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www.
tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “จรรยาบรรณธุรกจิ”

ปีทีผ่า่นมาไมมี่ขอ้รอ้งเรยีนถึงการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�า

ผดิจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ และบรษิทัฯไดมี้การอบรมพนกังาน

เขา้ใหม่ 100% และทวนสอบการปฏิบตัิตามฯ ของพนกังานเก่ารวม 20%  

ของพนกังานที่มีอยู ่นอกจากนัน้ จากการตรวจสอบ/ติดตาม ไม่มีขอ้รอ้งเรียน

ถึงการกระท�าผิดดา้นการทุจริต หรือกระท�าผิดจริยธรรม หรือจรรยาบรรณ 

ของบรษิทัฯ แตอ่ยา่งใด

คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มและการปฏิบตัิตามขอ้ก�าหนด

หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจแลว้เห็นวา่ บริษทัฯ 

ไดป้ฏิบตัิตามหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี (CG) รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ  

ซึง่ไดน้�า CG ทัง้หลกัการเดมิและหลกัการใหมม่าประยุกตใ์ชร้ว่มกนั มีความมุง่มัน่ 

และยึดมัน่ที่จะด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน 

และสิ่งแวดลอ้มเป็นส�าคญัตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืนของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ  รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก�าหนด กฎหมายของ ก.ล.ต. 

ตลท. และมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แลว้พบวา่ 

บริษทัฯ ไดมี้การปฏิบตัิตามเป็นอย่างดี ครบถว้น โดยไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็น

สาระส�าคญั
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การต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัช ัน่

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่และใหค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย์สุจริต เป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ 

โดยปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีหลกัจรยิธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัใินการท�างานของบรษิทัฯ รวมถึงปฏิบตัติามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐั 

และภาคเอกชนอย่างเคร่งครดั โดยก�ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการจดัท�านโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ รวมถึงกระบวนการในการอบรม  

สง่เสริม และปลูกฝังใหพ้นกังานมีความรูเ้ก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทัฯ พรอ้มทัง้ปลูกฝังเรื่องการหา้มจ่ายสินบน

เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ ตลอดจนตระหนกัถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ตอ้งกระท�าดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต และติดตามผลการด�าเนินการสม�า่เสมอ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิด 

ความเสีย่งจากการทจุรติและคอรร์ปัช ัน่

 

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัช ัน่

“หา้มมิให ้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งของบริษทัฯ ใชอ้�านาจหนา้ที่ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือแสวงหาประโยชนแ์กต่นเองหรอืผูอ้ืน่  

รวมถึงหา้มการเสนอผลประโยชน์จูงใจแก่บุคคลอื่นใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จดัใหมี้การติดตาม  

สอบทานการปฏิบตั ิ รวมถึงการประเมินความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัช ัน่เป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิ และขอ้ก�าหนดในการด�าเนิน

การเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดตามกฎหมาย”    

ท ัง้น้ี บริษทัฯ ไดมี้การสือ่สารและใหค้วามรูแ้ก่ทุกคนในบริษทัฯ ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรม เพื่อสรา้งความเขา้ใจ 

ในขอ้ก�าหนด แนวทางการปฏิบตัคิวามรบัผดิชอบ เพ่ือใหท้กุคนในองคก์ร รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งไดร้บัทราบและปฏิบตัติามภายใตน้โยบายเดยีวกนั

มาตรการป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รปัช ัน่

บริษทัฯ ไดมี้มาตรการป้องกนัและตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ และไดด้�าเนินนโยบายตอ่ตา้น 

การทุจริตคอรร์ปัช ัน่ ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินงานทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ ตลอดจนมีการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ที่อาจจะเกิดข้ึนไดค้รอบคลุม 

ในทุกกระบวนการอยา่งสม�า่เสมอ กรณีทีพ่บการกระท�าทีส่อ่ถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พนกังานทุกระดบัรวมถึงผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถแจง้ผา่นชอ่งทาง 

ทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด เพ่ือด�าเนินการพิจารณาตรวจสอบขอ้มูล แกไ้ขและป้องกนั รวมถึงรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ

และคอรร์ปัช ัน่ ท ัง้น้ี ผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีนสามารถพิจารณาชอ่งทางในการแจง้ไดต้ามความเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมีมาตรการในการตรวจสอบและก�าหนด

บทลงโทษทางวนิยัของบริษทัฯ และ/หรือ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง กรณีที่สามารถติดตอ่ผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผลการด�าเนินการใหร้บัทราบ 

เป็นลายลกัษณอ์กัษร

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมีคณะผูต้รวจสอบภายใน ท�าหนา้ทีใ่นการตรวจสอบตามแผนการตรวจทกุไตรมาส รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

พิจารณาทบทวนและน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัทราบ และก�าหนดวธิีการแกไ้ขทีเ่หมาะสมรว่มกนั   

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรียน

บรษิทัฯ มีนโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีนเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้หากเห็นวา่การเปิด

เผยนัน้ อาจท�าใหเ้กิดความไมป่ลอดภยัหรอืเกิดความเสยีหาย กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลของบุคคลดงักลา่วไวเ้ป็นความลบัและด�าเนิน

การแกไ้ข โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มูล ตลอดจนมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งทีมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญั เพ่ือพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะ และด�าเนินการ

แกไ้ขเยยีวยา หรอืด�าเนินการทางกฎหมายส�าหรบัการกระท�าความผดิดงักลา่วตอ่ไป

รายละเอยีดการต่อตา้นการทุจรติของบรษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ  
www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจรติ”
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รบัเร่ือง
ผำ่นชอ่งทำง 

E-mail / ไปรษณีย ์/ 
โทรศพัท ์/ โทรสำร

รวบรวม
เลขำนกุำรบริษทั/เลขำนกุำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรอิสระ/ผูไ้ดร้บั
มอบหมำย รวบรวมและ

ตรวจสอบขอ้มลู

รำยงำน
น�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
พิจำรณำเบ้ืองตน้ รำยงำน

คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ
และใหข้อ้เสนอแนะ

ด�ำเนนิกำร
แกไ้ข เยียวยำ 

หรือด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำย 
ส�ำหรบักำรกระท�ำควำมผดิ

ตอ่ไป

บริษทัฯ มนีโยบำยในกำรคุม้ครองพนกังำน/ผูแ้จง้เบำะแส รอ้งเรียน แสดงควำมคิดเห็น หรือ
ขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรียนเลอืกท่ีจะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้ หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยนัน้จะท�ำใหเ้กดิควำมไม่
ปลอดภยั หรือควำมเสยีหำย กรณีท่ีผูร้อ้งเรียนเปิดเผยตนเอง บริษทัฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูของบคุคลดงั
กลำ่วไวเ้ป็นควำมลบั และด�ำเนนิกำรแกไ้ข โดยจะด�ำเนนิกำรตรวจสอบขอ้มลู ตลอดจนมกีำรรำยงำนตอ่
คณะกรรมกำรบริษทัในเร่ืองท่ีมผีลกระทบอยำ่งมนียัส�ำคญัเพ่ือพิจำรณำ ใหข้อ้เสนอแนะ และด�ำเนนิกำร
แกไ้ขเยียวยำ หรือด�ำเนนิกำรทำงกฎหมำยส�ำหรบักำรกระท�ำควำมผดิดงักลำ่วตอ่ไป

นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
กำรใช ้และกำรดแูลรกัษำขอ้มลู

และระบบสำรสนเทศ
ทรพัยส์ินทำงปัญญำ

นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
ของขวญั ของก�ำนลั 

กำรเลีย้งรบัรอง หรือ
ประโยชนอ่ื์นใด

นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
ในกำรตอ่ตำ้น

ทจุริตคอรร์ปัชัน่

นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
กำรแจง้เบำะแส รอ้งเรียน 

ขอ้เสนอแนะ และ
มำตรกำรคุม้ครอง

นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
ควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์

นโยบำยและแนวปฏิบตัิ
กำรตดิตำมดแูล
ใหม้กีำรปฏิบตัิ
และกำรลงโทษ

TNDT ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัชัน่
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โดยเลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีน จะเป็น 

ผูร้วบรวม และน�าเสนอตอ่ผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวขอ้ง / คณะกรรมการ

อิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั  

เพ่ือพิจารณาตามล�าดบั

ช่องทางการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน แสดงความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะ 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส�าคญัต่อการมีส่วนร่วมของพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงก�าหนดใหมี้ชอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรียนกรณี 

ทีถู่กละเมิดสทิธิหรอืกรณีพบการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่ไดเ้ปิดเผย

ชอ่งทางตดิตอ่ไวบ้น www.tndt.co.th และแบบรายงานแสดงขอ้มูล / รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนคูมื่อหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีและคูมื่อ

จรรยาบรรณธุรกิจของบรษิทัฯ โดยมีชอ่งทางในการตดิตอ่ ดงัน้ี

โทรศพัท ์ 02-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย) 

 080-0702553

โทรสาร  02-735-1941  

คณะกรรมการอสิระ / ส�านกัเลขานุการบรษิทั / หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีน
บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

คณะกรรมการอสิระ independent@tndt.co.th

ส�านกัเลขานุการบรษิทั secretary@tndt.co.th

หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีน  whistleblow@tndt.co.th

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและมาตรการป้องกนัและตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ ตลอดจนมีการประเมินความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

จากการด�าเนินธุรกิจทีอ่าจเกิดข้ึนไดใ้นทุกกระบวนการอยา่งสม�า่เสมอ ก�าหนดมาตรการตอ่ตา้นการทุจริตและคอรร์ปัช ัน่ทีเ่หมาะสม รวมถึงการสอบทานกระบวนการ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือเฝ้าติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ พรอ้มส่งเสริมและปลูกฝังใหทุ้กคนในบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ตอ้งกระท�า 

ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติอยา่งโปรง่ใสแลว้เห็นวา่ บรษิทัฯ ไดป้ฏิบตัติามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินงานในทกุๆ กิจกรรมของบรษิทัฯ ตลอดจน

ไดท้�าการประเมินตามแนวทางของแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ ตามขอ้ก�าหนดของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รวมถึง 

มีระบบการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่จากการด�าเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีช่องทางที่หลากหลายในการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และจดัใหมี้ช่องทาง 

ที่หลากหลายในการสื่อสารเพ่ือแจง้เบาะแสและรบัเรื่องรอ้งเรียนอนัควรสงสยัเก่ียวกบัการกระท�าทุจริตไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) ซึง่ไดเ้ปิดเผย

ชอ่งทางไวใ้น www.tndt.co.th โดยมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีน เพ่ือป้องกนัและจดัการกบัความเสีย่งมิใหเ้กิดเหตุทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัช ัน่

ในการด�าเนินการใดๆ ตอ่บรษิทัฯ โดยในปี 2564 ไมพ่บการรายงาน หรอืการกระท�าผดิเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทัในเครอื

ถึงแมว้า่บริษทัฯ จะยงัไมไ่ดเ้ขา้รว่มใน “แนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจริต”	แตบ่รษิทัฯ มีแนวทางการปฏิบตัเิก่ียวกบัการตอ่ตา้น 

การคอรร์ปัช ัน่เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัทิีช่ดัเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพฒันาสูอ่งคก์รแหง่ความยัง่ยนื

ไม่มีกำรรอ้งเรียน 
เกี่ยวกับกำรทจุริตคอร์รัปชัน่

แต่อย่ำงใด

อบรมพนักงำนเขำ้ใหม่ 100% 
(อบรมออนไลน)์ และสุ่มทวนสอบ 
กำรปฏิบัติตำมฯ ของพนักงำนเก่ำ

ปีละ 20%
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การบริหารความเสีย่ง

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ี จ�ากดั (มหาชน) (บรษิทัฯ) ตระหนกัถึงความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ซึง่เป็นพ้ืนฐานทีจ่ะ 

ชว่ยใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุวตัถุประสงคค์วามส�าเร็จ และท�าใหอ้งคก์รเกิดการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ท ัง้ในมิตขิองเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลย ี สงัคม รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ และสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

อยา่งสมดุล และป้องกนัความสูญเสยีทีอ่าจเกิดข้ึนจากความไมแ่น่นอนตา่งๆ ควบคูไ่ปกบัการแสวงหาโอกาสเพ่ือเพ่ิมมูลคา่ทางธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

บริษทัฯ จึงจดัใหมี้การบริหารจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบับริษทัอย่างครอบคลุม โดยจดัท�านโยบายและคูมื่อการบริหารความเสีย่งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง 

ในการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบความเสี่ยงในสายการท�างานของตนเอง โดยมีหนา้ทีร่บัผดิชอบ 

ในการศกึษา วเิคราะห ์ประเมินโอกาสและระดบัความรุนแรงของผลกระทบทีอ่าจมีตอ่การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และหามาตรการในการป้องกนั และควบคมุความเสีย่ง

เหลา่นัน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนกลยุทธต์า่งๆ ของบรษิทัฯ ตลอดจนประเมินประสทิธิภาพของการบรหิารความเสีย่ง ตดิตามสถานการณ ์

และเหตุปัจจยัของความเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แลว้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 

ทัง้น้ี ใหมี้การทบทวนนโยบายและคูมื่อการบรหิารความเสีย่งอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ พรอ้มทัง้จดัใหมี้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุน

ใหก้ารบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

 

นโยบาย แผนการบริหารความเสีย่ง และปัจจยัความเสีย่ง
(1) การบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการบริษทัยงัมิไดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ที่ในการสอบทานการปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal  

Control System) เพ่ือการสอบทานและประเมินการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินธุรกิจในทกุปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในตา่งประเทศ 

เพ่ือใหมี้ประสทิธิภาพสูงสุด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทางและความคบืหนา้ของการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏิบตัิงานตา่งๆ และ 

มีการประเมินเพ่ือลด หรอืควบคมุความเสีย่งใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้และป้องกนัการเกิดการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ จะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง
บริษทัฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส�าคญัต่อการบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ โดยไดน้�าหลกัการ The Committee of  

Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ในรูปแบบของการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร (Enterprise Risk Management) ตลอดจน 

หลกัการตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ หลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี(Corporate Governance Code: CG Code) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และแนวทางความยัง่ยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาบริหารจดัการความเสีย่งและก�ากบัดูแลองคก์ร  

ทัง้มิตดิา้นสงัคม มิตดิา้นเศรษฐกิจ และมิตดิา้นสิง่แวดลอ้มโดยมีหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ หน่วยงานทีเ่ป็นเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owner) หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และตวัแทนคณะกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณาความเสี่ยงอนัเกิดจากปัจจยัภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร เพื่อก�าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ 

ความเสีย่งใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ครอบคลุมประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนอยา่งครบถว้น ตลอดจนมีการตดิตามผล การสอบทาน และ

ตรวจสอบระบบการบรหิารความเสีย่งอยูเ่สมอ พรอ้มทัง้เฝ้าระวงัความเสีย่งใหม่ๆ  ทีอ่าจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท�าใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ สามารถ

จดัการกบัความเสีย่งไดท้นัเวลา และลดผลกระทบทีเ่กิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้(Risk Appetite) 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษทัฯ ก�าหนดใหมี้ผลครอบคลุมทุกสายธุรกิจและเขตเศรษฐกิจตา่งๆ ทัง้ภายในและนอกประเทศ รวมทัง้ผูบ้ริหารและ

พนกังานทกุระดบั

1. เพ่ือใหท้กุสว่นงานมีหนา้ทีร่ะบุ ประเมิน และจดัการความเสีย่งทีมี่นยัส�าคญั หรอืยอมรบัไมไ่ด ้อยา่งสม�า่เสมอ โดยค�านึงถึงความสามารถและความเหมาะสม 

ในการปฏิบตัไิดจ้รงิ ดว้ยความสมดุลระหวา่งตน้ทนุและผลทีไ่ดร้บัจากการจดัการความเสีย่ง 

2. เพ่ือใหมี้การสื่อสารและถ่ายทอดความรูก้ารบริหารความเสี่ยงใหพ้นกังานอยา่งสม�า่เสมอ และพฒันาพนกังานใหมี้ความเขา้ใจ มีความตระหนกัถึงการเป็น 

ผูร้บัผดิชอบตอ่ความเสีย่งตา่งๆ ในสายงานของตน ตลอดจนมีการบรหิารความเสีย่งรว่มกนัภายใตง้านทีร่บัผดิชอบ

คณะท�างานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการบริหารและจดัการความเสี่ยงของบริษทั จะรายงานผลการด�าเนินการดา้นความเสี่ยงในประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคญัที่สง่ผล 

กระทบตอ่สถานะทางการเงิน ผลประกอบการ ธรรมาภิบาล ความยัง่ยนื และภาพลกัษณท์ีอ่าจบัน่ทอนตอ่ความเชือ่มัน่ของลกูคา้ ผูล้งทนุ และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมการ

บรษิทัอยา่งสม�า่เสมอ รวมทัง้หาทางปรบัปรุงประสทิธิผลของการด�าเนินการดา้นบรหิารความเสีย่งอยา่งตอ่เน่ือง 

ในกรณีทีมี่เหตุการณเ์ปลี่ยนแปลงส�าคญัเรง่ดว่น หวัหนา้ฝ่ายตามสายงานตา่งๆ จะจดัใหมี้การทบทวนความเสีย่งเพ่ือก�าหนดมาตรการควบคมุส�าคญัรายงาน

เป็นวาระพิเศษใหค้ณะกรรมการบรหิารรบัทราบโดยทนัที

สามารถดูเพ่ิมเตมิไดบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ (www.tndt.co.th) หนา้  “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” 

หวัขอ้ “นโยบาย” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายความเสีย่ง”พิจารณาทบทวนและน�าเสนอคณะกรรมการ

บรษิทัทราบ และก�าหนดวธิีการแกไ้ขทีเ่หมาะสมรว่มกนั 
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(2) แผนการบรหิารความเสีย่ง

2.1 ก�าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย (Define objectives)
ก�าหนดวตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ

วสิยัทศันข์ององคก์ร รวมถึงการค�านึงถึงผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สงัคม ชุมชนและ 

สิ่งแวดลอ้ม วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงใหช้ดัเจนและเหมาะสม โดยใช ้

หลกั SMART ประกอบดว้ย

• Specific : มีการก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน

• Measurable : สามารถวดัผลหรอืประเมินผลได ้

• Attainable : สามารถปฏิบตัใิหบ้รรลุผลได ้

• Relevant:  มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร

• Timely : มีกรอบระยะเวลาทีแ่น่นอน

2.2 ระบคุวามเสีย่งและก�าหนดระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได ้(Identify risks)
ขัน้ตอนการระบุความเสีย่งเป็นขัน้ตอนทีส่ �าคญัมากเป็นการท�าความเขา้ใจ

กบัสาเหตุของการเกิดความเสีย่ง ระบุถึงเหตุการณห์รือกิจกรรมของกระบวนการ

ปฏิบตัิงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและการไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

ที่ก�าหนด วธิีการระบุความเสี่ยงขององคก์รวธิีหน่ึง คือ การประชุมร่วมกนัของ 

หน่วยงานตา่งๆ ในองคก์รเพ่ือท�าการระบุความเสี่ยงร่วมกนั รวมถึงการก�าหนด

ความเสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้ (Risk Appetite) และ การก�าหนดชว่งเบ่ียงเบน 

ของระดบัความเสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้ (Risk Tolerance) การระบุความเสี่ยง 

ควรประกอบดว้ยความเสีย่งทีค่รอบคลุมในดา้นตา่งๆ ขององคก์ร ดงัน้ี

• ความเสีย่งดา้นธุรกิจ (Business Risk)

• ความเสีย่งดา้นการปฏิบตังิาน (Operational Risk)

• ความเสีย่งดา้นการเงิน (Financial Risk)

• ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Risk)

• ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึนใหมแ่ละความเสีย่งอืน่ๆ (Emerging and Other Risk)

2.3 วิเคราะหแ์ละประเมินความเสีย่ง (Analyze and assess risks)
วเิคราะหแ์ละประเมินความเสีย่งจากการระบุปัจจยัเสีย่ง ประกอบดว้ยองค์

ประกอบ 2 ประการ ดงัน้ี

(1) โอกาสทีจ่ะเกิดความเสีย่ง (Likelihood) วา่มีโอกาสเกิดข้ึนมากนอ้ย

เพียงใด

(2) ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน (Impact) หากมีเหตุการณเ์กิดข้ึนองคก์รจะไดร้บั

ผลกระทบมากนอ้ยเพียงใด

2.4 วางแผนบรหิารและจดัการความเสีย่ง (Plan Risk management actions)
การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มตน้จากการที่ผูบ้ริหาร ตลอดจนบุคลากร 

ในองคก์รไดท้�าความเขา้ใจใหต้รงกนัต่อค�านิยามของความเสี่ยง เพ่ือใหทุ้กคน

สามารถบ่งชี้ความเสีย่งและโอกาสไดใ้นทศิทางเดยีวกนัในการด�าเนินงานผูบ้ริหาร

มกัประสบกบัเหตุการณท์ี่มีความไม่แน่นอน ตลอดเวลาเหตุการณเ์หล่านัน้อาจ

มีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการบริหารงานขององคก์ร โดยผลในเชิงลบนัน้

ถือวา่เป็นความเสี่ยง สว่นผลในเชิงบวกชว่ยสรา้งโอกาสใหอ้งคก์ร ซึง่การบริหาร 

ความเสีย่งมีความส�าคญั ดงัน้ี

(1)  สนบัสนุนใหอ้งคก์รสามารถพิจารณาระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้

(2) ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์รเพ่ือให ้

สามารถบรหิารจดัการความไมแ่น่นอนของความเสีย่งได ้

(3) เป็นสว่นหน่ึงของการก�ากบัดแูลการด�าเนินงานทีด่ี

(4) เป็นเครือ่งมือทีส่ �าคญัในการบรหิารงาน

(5) สะทอ้นใหเ้ห็นภาพรวมของความเสีย่งตา่งๆ ทีส่ �าคญั

(6) สรา้งฐานขอ้มูลทีมี่ประโยชนต์อ่การบรหิารและปฏิบตังิาน

(7) ชว่ยใหก้ารพฒันาองคก์รเป็นไปทศิทางเดยีวกนั
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2.5 ด�าเนนิการตามแผนและควบคุมความเสีย่ง (Implement action plans)
เ พ่ือ ให ้การด�า เ นินการตามแผนบริหารและจ ัดการความเสี่ ย ง 

เกิดประสทิธิภาพ ผูท้ีร่บัผดิชอบในการน�าแผนไปปฏิบตั ิจะตอ้งพิจารณาเรือ่งของ

การวางแผนการสื่อสารไปยงัผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะผูท้ี่ตอ้งเป็นผูป้ฏิบตัิโดยตรง  

บางแนวทางอาจจะตอ้งมีการจดัอบรมใหเ้ขา้ใจกอ่นลงมือท�า หรอืจ�าลองเหตุการณ ์

แมจ้ะมีการจดัการกบัความเสี่ยงที่ถูกระบุไวเ้ป็นอย่างดีแลว้ องคก์รไม่ควรอยู่น่ิง 

หรือหยุดกิจกรรมการจดัการความเสี่ยง เพราะความจริงแลว้ความเสี่ยงใหม่ๆ  

เกิดข้ึนไดเ้สมอ ดงันัน้ องคก์รควรมีกิจกรรมในการประเมินความเสีย่งใหม่ๆ  ทีอ่าจ

เกิดข้ึนในองคก์รตลอดเวลา เพ่ือหาทางรบัมือและจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึน

อยา่งเหมาะสมและทนัทว่งท ี

2.6 ประเมินผล ติดตามและรายงานผลความเสีย่ง (Monitoring)
เพ่ือใหเ้ป็นระบบบรหิารความเสีย่งทีส่มบูรณ ์องคก์รจะตอ้งมีการประเมิน

และติดตามผลหลงัไดมี้การด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ไดว้างไว ้ 

เพ่ือสอบทานดูวา่แผนบรหิารความเสีย่งใดมีประสทิธิภาพดสีามารถลดความเสีย่ง 

ลงไดใ้หค้งด�าเนินการต่อไป หรือแผนบริหารความเสี่ยงไดค้วรปรบัเปลี่ยน  

โดยบริษทัก�าหนดความถ่ีในการติดตามผลทุก 3 เดือน และรายงานผลต่อ 

คณะกรรมการบรษิทั 
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(3) ปัจจยัความเสีย่งต่อการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั 

ความเสีย่ง
ดา้นเศรษฐกจิ

(ก) ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนั
ผลกระทบ
•ในภาวะอุตสาหกรรมทีมี่อตัราการเตบิโตสูงจะเกิด

การขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะนกัเทคนิค NDT ภาวะ

การแขง่ขนัจะรุนแรงในดา้นการแยง่ชงิบุคลากรแตจ่ะไดค้า่บรกิารทีด่ี

•กรณีภาวะอุตสาหกรรมหดตวัอย่างรุนแรงดงั

สถานการณท์ีเ่กิดข้ึนมาอยา่งตอ่เน่ือง จงึเกิดการแขง่ขนัรุนแรง

ในดา้นราคาคา่บรกิารทีมี่แนวโนม้ต�า่ลง

•จากสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควคิ-19 

ท�าใหภ้าวะอุตสาหกรรมหยุดชะงกั เน่ืองจากไมส่ามารถใหบ้รกิาร

ดว้ยพรก.ฉกุเฉนิเพ่ือควบคมุสถานการณก์ารแพรร่ะบาดฯ ดงักลา่ว 

ถึงแมว้า่หลงัจากสถานการณค์ลี่คลายลง ภาวะอุตสาหกรรม

ตรวจสอบอาจยงัฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งชา้ๆ ในขณะทีก่ารแขง่ขนัจะยงัเพ่ิม

ความรุนแรงในการแยง่ชงิงานดว้ยราคาทีต่ �า่ลง

การบริหารความเสีย่ง
•สรา้งนกัเทคนิค NDT อยา่งสม�า่เสมอใหเ้หมาะสม

กบัภาวะการเตบิโตของอุตสาหกรรม

•ควบคุมต ้นทุนการให ้บริการและการบริหาร

จดัการองค์กรอย่างรดักุมในขณะเดียวกันมีการปรบัปรุง 

พฒันา และสง่เสรมิองคก์รใหมี้ความพรอ้มทัง้ประสทิธิภาพ

และศกัยภาพ เพ่ือรบัโอกาสหลงัวกิฤตผา่นพน้

•เตรียมแผนรองรับการเพิ่มสายธุรกิจไปยัง 

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีโอกาสการเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

ในอนาคต อาทเิชน่ กลุม่การเกษตร กลุม่ทางการแพทย ์ และ

กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้      

•หาพนัธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือเสรมิความแข็งแกรง่

ใหอ้งคก์ร

(ข) นโยบายการบรหิารธุรกจิ
ผลกระทบ
•ในปัจจุบนัธุรกิจบริการตรวจสอบซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่ไดด้�าเนินการ

มากวา่ 40 ปี มีคูแ่ขง่ทางธุรกิจมากข้ึน การแขง่ขนัรุนแรงข้ึนตามล�าดบั 

•ภาวะอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งอยูใ่นชว่งขาลงมีโอกาสถูกกระทบตอ่ผล

ประกอบการในระดบัทีไ่มเ่อื้อในเชงิพาณิชย ์

•การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม

ทีม่าจากแนวโนม้อุตสาหกรรม และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค สง่ผลใหบ้รษิทัฯ เผชญิกบั 

ความไมแ่น่นอนในธุรกิจอยา่งเลี่ยงไมไ่ด ้

•ความผิดพลาดและล่าชา้จากการสื่อสาร การประสานงานกนัระหวา่ง

หน่วยงานภายในองคก์ร สง่ผลตอ่คณุภาพของการใหบ้รกิาร การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรทางธุรกิจใหเ้กิดประสิทธิภาพและสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่องคก์รและ 

ผูมี้สว่นไดเ้สยีสูงสุด

การบริหารความเสีย่ง
•ขยายการบรกิารไปยงักลุม่ลกูคา้ในอุตสาหกรรมกลุม่อืน่ เชน่ การแพทย ์

สาธารณสุข การเกษตร ฯลฯ

•เ พ่ิมสายธุรกิจโดยการต่อยอดจากกลุ่ม ธุร กิจที่คุ ้น เคยและ 

มีความช�านาญทีไ่ดจ้ากประสบการณก์ารใหบ้รกิารตรวจสอบฯ เชน่ ธุรกิจพลงังาน 

•พฒันาทางดา้นเทคนิคตา่งๆ และกระบวนการทีใ่ชบ้รกิารใหท้นัตาม

ยุคสมยัในปัจจบุนัและอนาคต โดยเนน้การลดการพ่ึงพิงแรงงานทีเ่กินความจ�าเป็น 

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาแทนที่

•น�าระบบ ERP หรือซอฟท์แวร์ส�าหรับการวางแผนการจดัการ

ทรพัยากรทางธุรกิจขององคก์รโดยรวมเขา้มาใช ้ โดยจะมีการรวบรวมขอ้มูล

ทกุอย่างบนัทึกไวใ้น Database หลกั ท�าใหฝ่้ายบริหารหรือฝ่ายอื่นๆ ที่ตอ้งการ

ใชข้อ้มูลสามารถดึงขอ้มูลที่ตอ้งการออกมาไดท้นัทีและท�าใหอ้งคก์รสามารถ

ท�างานรว่มกนัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

•เก็บขอ้มูลจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารและสามารถ

มีสว่นรว่ม (engagement) กบัองคก์รภายนอกไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากข้ึน

(1) กลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกจิ

(ก) การช�าระค่าบรกิารของลกูคา้
ผลกระทบ
•ผลกระทบจากเศรษฐกิจทีย่งัไมฟ้ื่นตวั ประกอบกบัโรคระบาด เชน่  

โควดิ-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีทีผ่า่นมา ท�าใหลู้กคา้บางรายทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ย 

มีการช�าระหน้ีเกินก�าหนดเวลาและปฏิเสธการช�าระหน้ีจากการเลิกกิจการ

การบริหารความเสีย่ง
•ตดิตามทวงถาม และเรง่รดัการช�าระหน้ีใหเ้ร็วข้ึน

•ใชน้โยบายการผ่อนปรนในเงื่อนเวลาโดยปรบัระยะเวลาหรือวงเงิน

เครดติตามความเหมาะสม

•ใชน้โยบายเขม้งวดในการพิจารณาใหเ้ครดิตลูกคา้ที่มีฐานะการเงิน

และหลกัประกนัทีม่ ัน่คงเป็นประการแรก

•ระงบัการรบังานเพ่ิมช ัว่คราว กรณีลูกคา้คา้งช�าระเป็นเวลานาน

•เจรจาเพ่ือแกปั้ญหาตา่งๆ รว่มกบัลูกคา้

•แปลงทรพัยส์นิมาเพ่ือช�าระหน้ีสนิ 

•ฟ้องรอ้งทางกฎหมาย (เป็นทางเลือกสุดทา้ย เพ่ือรกัษาฐานลูกคา้เม่ือ

เศรษฐกิจเขา้สูภ่าวะปกต)ิ

(ข) แผนรองรบัการขยายการลงทุน
ผลกระทบ
•เน่ืองจากบรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง และมีหลาย

โครงการที่ด�าเนินการคา้งอยู่ท ัง้ในและต่างประเทศ ท�าใหต้อ้งจดัเตรยีมความพรอ้ม

ทางการเงิน ทัง้ในรูปแบบการระดมทนุ การออกหุน้กูแ้ละการกูเ้งินจากสถาบนัการเงิน

การบริหารความเสีย่ง
•วางแผนเตรียมความพรอ้มทางการเงินใหส้อดคลอ้งกบัการใชเ้งิน

ลงทนุ 

•ควบคมุการช�าระหน้ีท ัง้เงินตน้และดอกเบ้ียไมใ่หเ้กินก�าหนดเวลา

•เรง่รดัใหเ้กิดรายไดจ้ากการลงทนุโดยเร็ว

•ตดิตามนโยบายชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการจากรฐับาลและสถาบนัการเงิน 

ในสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควคิ-19

•ใชเ้ครือ่งมือทางการเงิน เชน่ การระดมทนุการออกหุน้กู ้การเพ่ิมทนุ ฯลฯ

(2) สภาพคล่องทางการเงนิ
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(ค) อตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ผลกระทบ
•เครื่องมือ อุปกรณ์ และวสัดุที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจส่วนใหญ ่

เป็นสนิคา้น�าเขา้จากต่างประเทศ ท�าใหก้ารเปลี่ยนแปลงของคา่เงินบาทตอ่สกุล 

เงินตราตา่งประเทศมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่บรษิทัฯ

•กรณีที่เป็นลูกคา้ต่างประเทศ ไมว่า่ชิ้นงานน�าเขา้มาจากตา่งประเทศ 

และการออกไปใหบ้รกิารยงัตา่งประเทศ

การบริหารความเสีย่ง
•มีนโยบายการซื้อ-ขายดว้ยเงินบาท เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นอตัรา

แลกเปลี่ยน

•ท�าสญัญาการช�าระคา่บริการดว้ยเงินบาทหรือซื้อเงินตราตา่งประเทศ

ไวล้ว่งหนา้ เพ่ือควบคมุตน้ทนุใหค้งที่

•พยายามลดการพ่ึงพิงเครือ่งมือและอุปกรณจ์ากตา่งประเทศ โดยการ

พฒันาเครือ่งมือ/อุปกรณข้ึ์นมาใชเ้อง

(3) ตน้ทุนการบรกิาร

(ก) ความผนัผวนของราคาวสัดแุละปัจจยัภายนอกท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น 
หน่วยงานภาครฐั

ผลกระทบ
•ตน้ทุนการใหบ้ริการไม่คงที่และการขาดแคลนวสัดุเป็นเหตุให ้

ไมส่ามารถบรกิารไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

•วสัดุบางตวัทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัระเบียบราชการ เชน่ สารกมัมนัตภาพรงัส ี

การเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐั อาจท�าใหก้ารด�าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย

ตดิขดั ท�าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนวสัดุได ้

การบริหารความเสีย่ง
•ตกลงสญัญาซื้อ – ขายลว่งหนา้ดว้ยราคาคงทีแ่ละปรมิาณทีแ่น่นอน

•วางแผนการใชอ้ย่างรดักุมใหส้อดคลอ้งกับปริมาณงานที่รบัไว ้

ในแต่ละช่วงเวลาและใหมี้การติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรม 

อยา่งใกลช้ดิ

•สรา้งพนัธมิตรที่ดีกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ทัง้เจา้ของผลิตภณัฑ์ ผูจ้ดัหรอื

ตวัแทนจ�าหน่าย เพ่ือร่วมแกปั้ญหาเม่ือมีแนวโนม้ที่จะเกิดเหตุการณผ์นัผวน

ทัง้ดา้นราคาและการขาดแคลน

•ตดิตามนโยบายของทางราชการและหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผน

ป้องกนัการเกิดปัญหา

(ก) การจดัจา้งของลกูคา้
ผลกระทบ
• กลุม่ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารตรวจสอบเกือบทัง้หมดเป็นหน่วยงานของ

ภาคเอกชนและการจา้งงานอยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัเหมาที่เป็นเอกชน 

โดยความเห็นชอบจากฝ่ายเจา้ของโครงการ ดงันัน้ โอกาสการไดง้านจงึข้ึนอยูก่บั

ท ัง้สองฝ่าย ส่วนเง่ือนไขของการท�างานและค่าบริการข้ึนกบัการพิจารณาของ 

ผูร้บัเหมา การรบังานในลกัษณะน้ีเป็นความเสีย่งทีต่อ้งพ่ึงพิงผูร้บัเหมา ซึง่มีโอกาส

สงูทีจ่ะไดค้า่บรกิารทีไ่มเ่ป็นธรรมรวมถึงปัญหาหน้ีการคา้

• จากการระบาดของโรคโควดิ 19 ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจและ

ภาวะอุตสาหกรรม และวกิฤตน�า้มนัและกา๊ซทีผ่า่นมายงัคงถดถอย สง่ผลใหมี้การ

แขง่ขนัสูงในดา้นคา่บรกิารทีต่ �า่ เป็นเหตุน�าไปสูพ่ฤตกิรรมการท�าธุรกิจทีไ่มเ่ป็น

ธรรมของคูค่า้ ท�าใหมี้ตน้ทนุการไดง้านสูงข้ึนในขณะทีค่า่บรกิารต�า่ มีความเสีย่ง

ตอ่การขาดทนุและหลกัธรรมาภิบาลมากข้ึน

การบริหารความเสีย่ง
• เพ่ิมความระมดัระวงัในการพิจารณาเลือกรบังานจากผูร้บัเหมาทีมี่

ฐานะการเงินมัน่คงและใหค้วามส�าคญัในดา้นคณุภาพของการบรกิาร

• เพ่ิมขอบข่ายการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ดว้ยการ

เป็นที่ปรึกษาและควบคุมโครงการก่อสรา้งและการประกอบโครงสรา้งดา้นความ

ปลอดภยัครบวงจร (QA & QC Management) ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วย

ลดภาระและเป็นประโยชนใ์หเ้จา้ของโครงการ ซึง่ยงัมีการแขง่ขนัต�า่และเพ่ิมโอกาส

ทางธุรกิจของบรษิทัฯ

• ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุม่อุตสาหกรรมใหม ่เพ่ือลดความเสีย่งจากการ

พ่ึงพิงลูกคา้เพียงกลุม่อุตสาหกรรมเดยีว 

(4) นโยบายการจดัจา้งของลกูคา้

(5) การขึ้นค่าแรง

ผลกระทบ
•นโยบายการข้ึนค่าแรงขัน้ต�า่ของรฐับาลในแต่ละครัง้มีผลกระทบ

โดยตรงตอ่คา่แรงบุคลากร เน่ืองดว้ยตอ้งปรบัข้ึนไปตามสดัสว่น แตจ่ะไมมี่ผลกระทบ

มากนกัส�าหรบัพนกังานทีมี่คณุภาพ

การบริหารความเสีย่ง
•เรง่พฒันาดา้นบุคลากรใหมี้คณุภาพยิง่ข้ึนตลอดเวลา เป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ ซึ่งส่งผลชว่ยเพ่ิมไดท้ ัง้ดา้นปริมาณงาน รายได ้และ

ความพึงพอใจของลูกคา้ นอกจากน้ี ยงัมีเหตุผลเพียงพอที่จะขอเพ่ิมคา่บริการ 

ที่เหมาะสมจากลูกคา้ ดงันัน้ ท�าใหก้ารข้ึนคา่แรงส�าหรบับุคลากรทีมี่คณุภาพ  

จงึมิใชเ่ป็นปัจจยัหลกัของความเสีย่ง

(6) การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน

ผลกระทบ
•สนิคา้ หรอืงานบรกิารมีคูค่า้เพียงรายเดยีว

•คุณภาพของสินคา้หรืองานบริการจากคู่คา้ยงัไม่ไดม้าตรฐานหรือ

ถกูตอ้งตามขอ้ก�าหนด

การบริหารความเสีย่ง
•จดัหาทรพัยากร วสัดุ อุปกรณ ์และเครือ่งมือจากหลากหลายแหลง่ 

เพ่ือลดผลกระทบจากการผกูขาดหรอืพ่ึงพิงคูค่า้เพียงรายใดรายหน่ึง

•คดัเลือกคูค่า้ทีเ่ชือ่ถือได ้มีระบบควบคมุคณุภาพ สนิคา้หรอืบรกิาร 

เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ ัง้คณุภาพ ราคา การสง่มอบ และเง่ือนไขอืน่ๆ ทีต่กลงรว่มกนั

•แสวงหาผลิตภณัฑ์ตามนโยบายการจดัซื้ อจดัจา้งสีเขียว (Green 

Procurement) โดยพิจารณาจาก “กระบวนการผลิตสนิคา้หรอืบรกิารทีค่ �านึงถึง

สิง่แวดลอ้ม” เป็นปัจจยัหลกัอยา่งหน่ึงในการจดัซื้อ/จดัจา้ง ควบคูไ่ปกบั “คณุภาพ 

ราคา ระยะเวลาในการสง่มอบ” 

•มีการประเมินคู่คา้เป็นประจ�าทุกเดือน เป็นการสอบทวนหลงั

การรบัมอบสินคา้ โดยจะท�าการรวบรวมและสรุปคะแนนรายปี เพ่ือจดักลุม่คูค่า้

ตามเกณฑท์ีก่�าหนด ซึง่หากไมผ่า่นการประเมิน บรษิทัฯจะท�าหนงัสอืแจง้เพ่ือให ้

ปรบัปรุงคณุภาพหรอือาจปลดรายชือ่ออกจากทะเบียนผูข้าย
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(ก) อาชวีอนามยัในการปฏบิติังาน
ผลกระทบ
•อนัตรายต่อพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีโอกาสที่จะตอ้ง

ปฏิบตังิานในสถานทีท่ีมี่อนัตราย เสีย่งตอ่การเกิดอุบตัเิหตุในระหวา่งปฏิบตังิาน 

อาทเิชน่ งานบนทีสู่ง สถานทีอ่บัอากาศ หรอืสถานทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งกบัสารรงัส ีฯลฯ

การบริหารความเสีย่ง
•ก�าหนดปฏิญญา นโยบาย และมาตรการดา้นความปลอดภยั  

ทัง้ที่เป็นมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งมาบงัคบัใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ

อยา่งเครง่ครดั

•จดัหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให ้แก่พนักงานอย่างเต็มที่

ตามมาตรฐานทกุประการ 

•จัดให ้มีการอบรมวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต ้องและปลอดภัย 

รวมถึงวธิีแกไ้ขเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินใหแ้ก่บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน 

ทัง้ที่เป็นพนกังานและลูกคา้ และท�าการทบทวนอยู่อย่างสม�า่เสมอตามวาระ 

เพ่ือความปลอดภยัและเชือ่มัน่ในการปฏิบตังิานและการบรกิารของบรษิทัฯ

•จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงจะไม่ปลอดภยั 

และสญัญานเตอืนภยักรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิ รวมถึงการปฏิบตัติามกฎระเบียบของ

สถานทีท่ีเ่ขา้ไปปฏิบตังิานอยา่งเครง่ครดั 

•มีการตรวจปริมาณการรบัรงัสีเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ิมจาก

การตรวจสุขภาพประจ�าปีของบรษิทัฯ รวมถึงการหมุนเวยีนการท�าหนา้ทีป่ฏิบตัิ

งานดา้นรงัส ีเพ่ือควบคมุไมใ่หค้า่ปรมิาณรงัสเีกินกวา่คา่มาตรฐานทีก่�าหนด

•จดัท�าแผนงานการตรวจประเมินดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยั

ของผูป้ฏิบตัิงานทุกไซต์งานอย่างสม�า่เสมอและในช่วงการด�าเนินการตรวจ  

มีการใชอ้�านาจในการหยุดงานเพ่ือความปลอดภัยตามนโยบายของบริษทัฯ  

เ พ่ือด�าเนินการวิ เคราะห์ความเสี่ ยงและด�า เ นินการแก้ไขปรับปรุงงาน 

เพ่ือใหป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างปลอดภยัต่อไป รวมทัง้ใหค้วามรูใ้นการปฏิบตัิงาน

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม เพ่ือความปลอดภยัในการท�างาน 

ใหด้ยีิง่ข้ึน

(2) ความเสีย่งดา้นอาชวีอนามยัจากการปฏบิติังาน

ความเสีย่ง
ดา้นสงัคม

(ก) ดา้นบคุลากร
ผลกระทบ
• ในภาวะอุตสาหกรรมทีมี่การขยายตวัเกิดปัญหา

การขาดแคลนและการโยกยา้ยบุคลากรที่มีความสามารถ 

ซึง่เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัของธุรกิจ

• ในภาวะอุตสาหกรรมหดตวัดงัทีเ่ป็นอยูใ่นขณะน้ี

เกิดผลกระทบจากปัญหาคนลน้งาน

การบริหารความเสีย่ง
•หาพนัธมิตรในวงการตรวจสอบฯ เพ่ือร่วมกนั 

แกปั้ญหาดา้นการขาดแคลนและปัญหาคนลน้งานใหเ้หมาะสม

•พฒันาศูนยฝึ์กอบรมภายใน (Training Center) 

ใหแ้ข็งแกรง่ เพ่ือสง่เสรมิบุคลากรภายในองคก์ร ใหมี้คณุภาพ

และประสิทธิภาพตรงตามยุคสมยั มีความพรอ้มที่จะรบัมือ

กบัการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยแีละสงัคม ดว้ยการใหไ้ดร้บั 

การอบรมจากผูเ้ชี่ยวชาญจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

เพ่ือพฒันาทกัษะ ความรู ้ความช�านาญ อยา่งเต็มที ่พรอ้มทัง้

สอดแทรกดา้นจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรม คณุธรรม 

และต่อต ้านคอร์ร ัปช ั่นในทุกหลักสูตรเพ่ือปลูกจิตส�านึก 

การเป็นสมาชกิทีด่ขีององคก์ร รวมถึงสรา้งแรงจงูใจ รกัในองคก์ร 

เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนผูช้ �านาญจากการโยกยา้ย 

•สรรหาบุคลากรจากภายนอกทัง้ในและตา่งประเทศ

ทีมี่คณุภาพตามลกัษณะงานโดยตรง เพ่ือลดตน้ทนุและเวลา และ

ลดความเสยีหายจากการโยกยา้ยและภาระผูกพนัทางกฎหมาย

แรงงาน รวมถึงเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร

•เร่งพฒันาและสรา้งนวตักรรมที่ทนัสมยัเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขง่ขนั และลดแรงงานทีไ่มจ่ �าเป็น

(1) ความเสีย่งดา้นการบรหิารจดัการภายในองคก์ร

(ก) ความเสีย่งจากโรคระบาด
ผลกระทบ
•ความปลอดภยัของพนกังาน บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบังาน รวมถึง

บุคคลภายนอกที่ใกลช้ิดจากการแพร่ระบาดของโรค

การบริหารความเสีย่ง
•ผูบ้ริหารไดต้อบสนองต่อภาวะโรคระบาดอย่างรวดเร็วดว้ยการให ้

นโยบายรวมทัง้การจดัตัง้คณะกรรมการในการท�างานเพ่ือตอบสนองการจดัการ 

ในภาวะความเสีย่งจากโรคระบาด

•ตดิตามความเคลื่อนไหวของสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ และปฏิบตัติาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายและประกาศจากหน่วยงานภาครฐัอยา่งเครง่ครดั

•ปรบัเปลี่ยนเวลาในการปฏิบตัิงานทัง้ในสว่นของส�านกังานและการให ้

บรกิาร โดยพนกังานสามารถปฏิบตังิานจากสถานทีท่ีมี่ความปลอดภยั พรอ้มทัง้

จ�ากดัคนทีไ่มเ่ก่ียวขอ้งกบังานใหห้า่งจากสถานทีป่ฏิบตังิานใหม้ากทีสุ่ด

•จดัหาและจดัสง่น�า้ยาฆา่เชื้อ ผา้ปิดปาก ชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์

อืน่ๆ ทีจ่ �าเป็นตอ่การควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคใหแ้กห่น่วยงานตา่งๆ รวมถึง

ท�าความสะอาดพ้ืนผิวสมัผสัและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งสม�า่เสมอตาม

ระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยพนกังานของบรษิทัฯ ทีผ่า่นการฝึกอบรมโดยเฉพาะ

•จดัใหมี้การตรวจคัดกรองโควิด-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK  

(Antigen Test Kit) ก่อนกลบัเขา้มาปฏิบตัิงานในพ้ืนที่ของบริษทัฯ ทุกคน 

•มีการประเมินความเสี่ยงดา้นสุขภาพผ่านแอพฯ Thai Save Thai 

ทุกครัง้ที่เขา้มาปฏิบตัิงานในพ้ืนที่ของบริษทัฯ โดยระบบจะท�าการยืนยนัการเขา้

ใชง้านอตัโนมตัิ

(3) ความเสีย่งท่ีเกดิขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
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(ข) ภยัคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)
ผลกระทบ
•กระทบต่อระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ และระบบข้อมูล

โดยภยัคกุคามซึง่อาจมีเขา้มาในหลายรูปแบบ เชน่ ภยัทีมี่ตอ่ระบบการจา่ยไฟฟ้า 

การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขซอฟตแ์วร์ ์ มลัแวร ์ ไวรสั การเขา้ถึงระบบปฏิบตัิการ 

จากบุคคลทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาต เป็นตน้ ซึง่สรา้งความเสยีหายใหก้บัระบบ Network 

ขององคก์ร หรอื ขโมยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทางธุรกิจ หรอืใชข้อ้มูลของบรษิทัฯ 

ไปในทางที่ผิด ซึ่งสามารถสรา้งความเสียหายใหก้บัธุรกิจของบริษทัฯ ไดเ้ป็น

อยา่งมาก

การบริหารความเสีย่ง
•ตดิตามสถานการณแ์ละระวงัภยัคกุคามใหม่ๆ  รวมถึงซอ้มแผนรบัมือ

ภยัคุกคามการโจมตีดา้นไซเบอร์และแผนการกู ้คืนระบบสารสนเทศกรณี

เกิดเหตุภยัพิบัติเป็นประจ�า เพ่ือสามารถรับมือกับเหตุการณ์ไดอ้ย่างทัน

ท่วงที ลดทอนความเสยีหายของระบบสารสนเทศ

•จดัท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารไปยงัพนกังานทุกระดบัเพ่ือสรา้งความตระหนกั

ในการใชง้าน และปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทัฯรวมถึงขอ้มูลสว่นบุคคล

•มีระบบการเขา้ถึงขอ้มูลที่ส�าคญัตามล�าดบัขัน้และตามความจ�าเป็น 

เพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจากผูไ้มป่ระสงคใ์หเ้ขา้ใชง้านหรอื

เขา้ใชง้านโดยผูท้ีไ่มไ่ดร้บัสทิธิ หรอืไมไ่ดร้บัอนุญาต

•เพ่ิมมาตรการป้องกันเว็บไซต์ดว้ยระบบการป้องกันการโจมต ี

เชน่ Web Application Firewall หรอื DDoS

•ระมดัระวงัในการใชอ้ินเตอรเ์น็ต และหลีกเลี่ยงการเขา้เวบ็ไซตท์ีไ่ม่

เหมาะสม

(ค) การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละสงัคม
ผลกระทบ
•กระแสความตอ้งการในการด�ารงชวีติของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลงไป 

การใหบ้รกิารของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่เนน้เรือ่งความปลอดภยัจากอุบตัภิยัจงึไมเ่พียงพอ

•การพฒันาระบบไฟฟ้ามาแทนทีก่ารใชน้�า้มนั อาจท�าใหค้วามตอ้งการ

และการผลิตน�า้มนัเชื้อเพลิงลดลง กระทบตอ่อุตสาหกรรมหว่งโซโ่ดยรวมชะลอตวั

ในทศิทางเดยีวกนั สง่ผลตอ่รายไดแ้ละการด�าเนินการของบรษิทัฯ 

•การปรบัตวัของพนกังานใหพ้รอ้มรบัตอ่การเปลี่ยนแปลง

การบริหารความเสีย่ง
•ขยายธุรกิจการใหบ้ริการไปยงัภาคอุตสาหกรรมอื่นใหค้รบวงจร

และเพ่ิมวตัถุประสงคข์องการใหบ้ริการไปสูก่ารสรา้งมูลคา่เพ่ิมและการปลอดเชื้อ 

ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท ัง้ทางการแพทย์ เกษตร สินคา้อุปโภคบริโภค รวมถึง

การบ�าบดัน�า้เสีย ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก�าลงัเติบโตและมีโอกาส

ขยายตวัไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

•ปรบัผงัองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการด�าเนินธุรกิจตามยุคสมยั

•ปรบัระเบียบการท�างานในองคก์รใหมี้ความยืดหยุ่นและเป็นระเบียบ

มากข้ึนเพ่ือลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่ �าเป็น โดยน�า application ตา่งๆ มาใชเ้พ่ือลดตน้ทนุ

และเพ่ิมประสทิธิภาพในการท�างานมากข้ึน

•เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของพนักงานใหส้อดรบัต่อความ

กา้วหนา้ของเทคโนโลยใีหม ่รวมถึงการปรบัเปลี่ยนดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

•ร่วมมือกับพันธมิตรและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมรว่มกนั

ผลกระทบ
•การไม่ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัอาจน�ามาสู่ความเสียหายต่อชื่อเสียง 

การถกูปรบัและการด�าเนินคดทีางอาญา

การบริหารความเสีย่ง
•ศึกษาแนวทางการปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัเรื่องการคุม้ครองขอ้มูล 

สว่นบุคคลภายใตพ้ระราชบญัญตัิคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)  

ซึง่จะมีผลบงัคบัใชอ้ย่างเต็มรูปแบบในปี 2564 ท�าใหทุ้กฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง

ตอ้งเรง่ด�าเนินการใหค้รบถว้น โดยมีการประชุมเพ่ือวางแผนและจดัท�านโยบาย 

รวมถึงแนวทางปฏิบตัเิพ่ือควบคมุและจดัการขอ้มูลของบรษิทั

(4) ขอ้มูลส่วนบคุคล (PDPA Risk)



บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)46

ผลกระทบ
•กระบวนการต่างๆ ในการใหบ้ริการของบริษทัฯ อาจสง่ผลกระทบ

ทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือน 

กระจกอื่นๆ ออกสู่ช ัน้บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอ้นและ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การบริหารความเสีย่ง
•ติดตัง้ระบบการติดตามรถยนตเ์พ่ือป้องกนัการใชร้ถยนตอ์อกนอก

เสน้ทาง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดโ์ดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิง

พาณิชยแ์ก่องคก์ร

•ใหค้วามส�าคญัในการก�ากบัดูแลสิ่งแวดลอ้ม  ภายใตน้โยบายต่างๆ 

โดยจดัใหมี้การด�าเนินการทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีสุ่ด จากการตรวจวดั

และวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ �างาน 

การใชเ้ครือ่งดบัเพลิงชนิดมือถือทีบ่รรจสุารทีไ่มเ่ป็นพิษตอ่สิง่แวดลอ้ม

•ก�าหนดนโยบายและตัง้เป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังานภายใต ้

โครงการ Energy Saving โดยเริม่ตน้จากการสรา้งความตระหนกั สรา้งการรบัรูแ้ละ

จติส�านึกในการอนุรกัษพ์ลงังานใหแ้กพ่นกังานทกุระดบั ทกุส�านกังานและหน่วยงาน

สาขาในการมีสว่นรว่มผา่นการ “ปิด ปรบั ปลด ลด” การใชไ้ฟฟ้า น�า้ประปา และ

น�า้มนัเชื้อเพลิงภายในองคก์ร

(2) การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศและสิง่แวดลอ้ม

ความเสีย่ง
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ผลกระทบ
•ความเสีย่งจากการรัว่ไหลของสารรงัสแีละ

อนัตรายจากการก�าจดัเศษวสัดุทีเ่หลือจากการใหบ้รกิารอยา่ง

ไมถ่กูวธิี

•วสัดุเหลือใชท้ ัว่ไปจากการใหบ้รกิาร และขยะทัว่ไป เชน่ 

กระดาษเหลือใช ้แกนในเทปกาว กลอ่ง ลงั เหล็ก ลวดเย็บกระดาษ 

และอืน่ๆ เป็นตน้ ควรน�ามาจดัการหรอืใชซ้ �า้อยา่งคุม้คา่

การบริหารความเสีย่ง
•การปฏิบตัติามกฎระเบียบทีก่�าหนดทีเ่ป็นทัง้

สากล ภาครฐั และภาคเอกชน เชน่ กฎระเบียบการใชร้งัสี

ของส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวง

พลงังาน มาตรฐาน ASNT ฯลฯ 

•คดัแยกและก�าจดัขยะจากเศษวสัดุที่เหลือใชจ้าก

การใหบ้รกิารอยา่งถกูวธิี ตามมาตรฐานฯ 

•พนกังานผูป้ฏิบตังิาน ผูร้บัเหมา และผูว้า่จา้งจะไดร้บั

การอบรมร่วมกนัก่อนเริ่มปฏิบตัิงานทุกครัง้เพ่ือสรา้งความ

เขา้ใจในหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ วธิกีารปฏิบตัใินกรณีฉกุเฉนิ 

•มีการขนย้ายอย่างถูกหลักการด ้วยพาหนะ

ที่ออกแบบเฉพาะเพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชีวิต 

ทรพัยส์นิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีท่ีป่ฏิบตังิาน

•สง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่

และมีประสทิธิภาพ และน�าหลกั 3R มาประยุกตใ์ช ้ซึง่ประกอบ

ดว้ย การน�ากลบัมาใชใ้หม ่(Recycle) การใชซ้ �า้ (Reuse) และ

การลดการใช ้ (Reduce) มาเป็นหลกัในการจดัการวสัดุทีไ่มใ่ช ้

แลว้อยา่งมีความรบัผดิชอบ

(1) การจดัการวสัดท่ีุไม่ใชแ้ลว้

ความเสีย่ง
จากปัจจยัอืน่ๆ

ผลกระทบ
•ดว้ยการเมืองเป็นปัจจยัส�าคญัที่ก�าหนดทิศทาง

การพฒันาประเทศ ทัง้ดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ หากการเมือง

ไม่มัน่คงหรือไม่สามารถสรา้งความมัน่ใจทัง้ดา้นเศรษฐกิจ

และธรรมาภิบาล ใหเ้ป็นแรงจงูใจในการลงทนุใหก้บันกัลงทนุ 

ทัง้ในและตา่งประเทศได ้ก็จะสง่ผลตอ่ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม 

ซึง่มีผลกระทบถึงภาวะอุตสาหกรรมตรวจสอบดว้ย

การบริหารความเสีย่ง
• หลีกเลี่ยงที่จะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการ

ท�าธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และเรง่พฒันาบุคลากร ใหมี้ศกัยภาพ

และประสิทธิภาพอยู่อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือความพรอ้มในการ

ขยายฐานธุรกิจอย่างมัน่คง ทัง้ภายในและกลุ่มประเทศที่มี 

การเติบโตทางธุร กิจสู ง  ซึ่ ง ก็ ได ้เริ่ม มีการด�า เ นินการ 

อยูแ่ลว้ เชน่ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรฐัอินโดนีเซีย 

เป็นตน้

(1) ประเดน็ทางดา้นการเมือง

ผลกระทบ
•ลกัษณะธุรกิจของบรษิทัฯ ไดมี้สว่นเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ 

ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ท�าใหมี้หลากหลายหน่วยงานทางภาครฐั และองคก์ร

อสิระเขา้มาควบคุมดูแล ดว้ยการออกขอ้ก�าหนด และขอ้บงัคบัใหเ้ป็นแนวทาง

ปฏิบตัิ ท ัง้ในส่วนผูป้ระกอบการ และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งขอ้ก�าหนดและ

กฎหมายเหล่าน้ี ไดมี้การเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงเน้ือหา เพ่ือใหท้นัยุคสมยั

อย่างต่อเน่ือง ถึงแมว้า่การปฏิบตัิตามขอ้กฎหมายและขอ้ก�าหนดต่างๆ เหล่าน้ี  

จะเป็นการเพ่ิมทนุการบรกิารก็ตาม แตก็่ท�าใหส้งัคมมีระเบียบมากข้ึน

การบริหารความเสีย่ง
• ติดตามและด�าเนินการตามนโยบายของรฐั และในดา้นขอ้กฎหมาย 

ทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งใกลช้ดิ เพ่ือใหก้ารด�าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งราบรืน่

(2) ปัจจยัดา้นขอ้กฎหมาย
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ผลกระทบ
•กลุ่มผู ้ถือ หุ ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได ้แก่  กลุ่มครอบครวั  

น.ส. ชมเดอืน ศตวุฒ ิ ประกอบดว้ย น.ส. ชมเดอืน ศตวุฒ ิ / นายเกรกิเกียรต ิ 

ศตวุฒ ิ/ นางจไุรศร ีศตวุฒ ิ/ นายอนุสรณ ์ศตวุฒ ิ/ น.ส.รสัสยิา ศตวุฒ ิ/ นาย

ธนรรจ ์ศตวุฒ ิและนายสุวฒัน ์แดงพิบูลยส์กุล ซึง่เรยีกวา่ “กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ”่ 

ถือหุน้รวมกนัคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.78 ของจ�านวนหุน้ทีจ่ �าหน่ายไดท้ ัง้หมด

ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทุนที่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก�าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รือพฤติกรรม

ทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท�ารว่มกบับุคคลอืน่เพ่ือการใชส้ทิธิออกเสยีงของตนไปใน

ทางเดียวกนัและยงัเป็นกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 

จงึท�าใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้เป็นผูมี้อ�านาจในการบรหิารจดัการ และควบคมุคะแนนเสยีง

ในการลงมตทิีส่ �าคญัไดเ้กือบทัง้หมด ยกเวน้ในเรือ่งทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั

บริษทัฯทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชุม และมีสทิธิออกเสยีงหรอืในกรณีก�าหนด

ใหส้ิทธิออกเสียงคดัคา้นได ้ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายอื่นที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงอาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพ่ือคดัคา้นหรอืถว่งดุลการบรหิาร

ของกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญไ่ด ้

การบริหารความเสีย่ง
• คณะกรรมการบริษัท ได ้ก�าหนดนโยบาย และวิ ธี การท�า

รายการทีเ่ก่ียวโยงกนั โดยกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ�านาจควบคุม

ในกิจการ รวมทัง้บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งรายงานและ

ผา่นการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในทุกกรณี ก่อนน�า

เสนอตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัติอ่ไป และแจง้ตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์ 

แห่งประเทศไทยในวนัท�าการถดัไปทนัที เพ่ือป้องกนัการน�าขอ้มูลภายใน ขอ้มูล

ส�าคญัอนัมีผลตอ่การลงทนุไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน และป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนท์ีอ่าจจะเกิดข้ึน ทัง้น้ี การอนุมตัคิวามเห็นชอบ ตอ้งค�านึงถึงประโยชน ์ 

ความยุติธรรมความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเงื่อนไขและ

ราคาตลาด ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหนา้ทีต่ิดตามรายการทีเ่ก่ียวโยงกนั 

ทกุไตรมาส โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในท�าหนา้ทีต่รวจสอบ และกรรมการทีมี่สว่นได ้

เสยี และ/หรอื กรรมการทีเ่ป็นบุคคลทีเ่ก่ียวโยงกนั จะไมเ่ขา้รว่มการประชุม และไมมี่

สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั

(3) การควบคุมความเสีย่งของท่ีประชมุผูถ้อืหุน้จากกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่

กระบวนการบริหารภาวะวิกฤตและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณห์รอืสถานการณท์ีจ่ะสง่ผลเสยีหายอยา่งรวดเร็วและรุนแรงตอ่ชวีติและทรพัยส์นิของบุคคล ตลอดจนชือ่เสยีงและการด�าเนิน

กิจการของบรษิทัในระยะยาว ซึง่อาจเกิดจากภยัธรรมชาต ิและ/หรอื ฝีมือมนุษย ์ โดยเป็นสิง่ทีมี่ผลคกุคามตอ่บรษิทัฯ  เป็นสิง่ทีไ่มค่าดคดิมากอ่น และตอ้งรบีตดัสนิใจ

ในระยะเวลาอนัส ัน้หรอืมีเวลานอ้ย 

บรษิทัฯ ไดมี้การประเมินความเสีย่งจากภาวะวกิฤตและหามาตรการทีด่ทีีสุ่ดเพ่ือลดผลกระทบทัง้ความรุนแรง และความถ่ีของเหตุการณน์ัน้ๆ โดยไดจ้ดัท�า

แผนส�ารองเพ่ือความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ข้ึนและมีการทบทวนแผนเป็นประจ�าทกุปี

ในปี 2564 ภาวะวกิฤตทีส่ง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ยงัคงหนีไมพ่น้เรือ่งโรคระบาดโควดิ 19 ดว้ยเป็นธุรกิจทีต่อ้งออกไปใหบ้รกิารยงัสถานที่

ของลูกคา้ โดยไดมี้การระบุผลกระทบ ดงัน้ี

ล�าดบั การประเมินภาวะวิกฤต โอกาส ผลกระทบ ความเสีย่ง

1 พนกังานตดิเชื้อโควดิ 19 H H H

2 การแพรร่ะบาดเพ่ิมมากข้ึน สง่ผลกระทบเป็นวงกวา้ง H H H

3 รฐับาลประกาศขอความรว่มมือ Work From Home และประกาศ 

พรก.ฉกุเฉนิ

H H H

4 พนกังานจ�านวนมากตอ้งถกูกกัตวั เพ่ือเฝ้าระวงั การตดิเชื้อ ท�าใหข้าด

ก�าลงัคน

M H H

5 ลูกคา้ขอเลื่อนการรบับรกิาร / ไมส่ามารถปฏิบตังิานไดต้ามแผนงาน M H H

6 ลูกคา้เลื่อนการช�าระเงิน M H H

7 บรษิทัฯ ขาดสภาพคลอ่ง M H H

หมายเหตุ : H = High, M = Medium, L = Low
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การบรหิารจดัการ

1. ผูบ้ริหารไดต้อบสนองต่อภาวะโรคระบาดโควิด - 19 อย่างรวดเร็ว ดว้ยการใหน้โยบาย รวมถึงการจดัตัง้คณะกรรมการในการท�างานเพ่ือตอบสนอง

การจดัการในภาวะความเสี่ยงจากโรคระบาด โดยจะมีการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบนั

2. ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อย่างใกลช้ิด เพ่ือเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมาย รวมถึงขอ้กฎหมาย

และประกาศจากหน่วยงานของภาครฐัที่ก�าหนดอย่างเคร่งครดั
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3. ปรบัเปลี่ยนเวลาในการปฏิบตังิานทัง้สว่นของส�านกังาน การใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบ รวมถึงกิจกรรมตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยพนกังานสามารถ 

ปฏิบตังิานได ้ณ สถานทีพ่กั หรอืสถานทีท่ีมี่มาตรการในการรกัษาความปลอดภยั หรอืสามารถปฏิบตังิานในสถานทีท่ �างานเดมิโดยมีการรกัษาระยะหา่งและใชม้าตรการตา่งๆ  

เพ่ือป้องกนัในขณะทีอ่ยูร่วมกนั เชน่ การจ�ากดัจ�านวนเฉพาะผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบังาน การสลบัวนัเขา้มาท�างาน มีอุปกรณใ์นการท�าความสะอาดฆา่เชื้อ การรณรงค ์ และ 

แจง้ขอ้มูลขา่วสารทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ือใหต้ระหนกัในการปฏิบตัติามมาตรการอยูเ่สมอ รวมถึงมาตรการ Fit to Work หรอืการตรวจคดักรองโควดิ-19 ดว้ยชุดตรวจ ATK 

(Antigen Test Kit) กอ่นกลบัเขา้มาปฏิบตังิานในพ้ืนทีข่องบรษิทัฯ ทกุคน เป็นตน้

Fit to Work 
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No. TH10/4807 

ที่ HSE. 002/2565  
ประกาศ ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

บริษัทฯ ไทย เอ็น ดี ที จ ากัด (มหาชน) 

สืบเนื่องจากพบพนักงานบริษัทฯ หน่วยงาน TANK-Inspection จ านวน 3 ราย มีผลตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เป็นบวก 
โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อยืนยันที่โรงพยาบาล อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ ระลอกที่ 5 พบผู้
ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น สธ. จึงได้ประกาศยกระดับเตือนภัย ‘โอไมครอน’ เป็นระดับ 4 โดยมีมาตรการเน้นย ้าการตรวจ ATK ลดการ
เดนิทาง และเข้ารับการฉีดวัคซีน ดังนั้น ส่วน HSE จึงขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. ตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ก่อนกลับเข้ามาท างาน  
พนักงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ จะต้องตรวจ  Antigen Test Kit ก่อนกลับเข้ามาท างานทุกคน 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1. ส านักงานกรุงเทพฯ (ซอย 6, 8 และ12)  

วันที่ตรวจ : วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565  
สถานที่/จุดตรวจ : ส านักงาน ซอย 6  
เวลา : 8.00 เป็นต้นไป  
ผู้รับผิดชอบ : ส่วน HSE กทม. 

1.2. ส านักงานระยอง  
วันที่ตรวจ : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยระหว่างนี้ให้รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด  
ผู้รับผิดชอบ : ด าเนินการและรับผิดชอบโดยส่วน HSE ระยอง 

1.3. หน่วยงานต่างจังหวัดอื่น ๆ เช่น ก าแพงเพชร สงขลา ชลบุรี IBCI เป็นต้น  
วันที่ตรวจ : วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565  
เวลา : หน่วยงานเป็นผู้ก าหนด 
ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนกหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าหน่วยงาน 

2. พนักงานจะต้องเข้าประเมินความเสี่ยงที่แอพฯ Thai Save Thai ทุกคร้ังที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยระบบ
จะท าการยืนยันการเข้าใช้งานอัตโนมัติและข้อมูลการบันทึกจะถูกส่งมายังส่วน HSE 

3. พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานทีส่ านักงาน หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง
ทางสังคม และล้างมือด้วยน ้าสบู่หรือแอลกอฮอล์ 
 

หมายเหตุ :  1. กรณีตรวจ ATK แล้วพบเช้ือ ให้พนักงานแจ้งหัวหน้างาน, HSE และ HR ตามล าดับ จากนั้นเข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อ
ยืนยันผลที่โรงพยาบาล และเข้ารับการรักษาตามขั้นตอน 
2. พนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง, เสี่ยงต ่า และกลุ่มเฝ้าระวัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 
COVID-19 (Emergency Response) ประกาศไว ้ณ วันท่ี 27 กันยายน 2564 

 
      ส่วน อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (HSE) 
              8 มกราคม 2565 

        
 

F-HSE-008 Rev.000 1 / 1 Sep 22, 2021 

Flash No. ………../………... 

บริษัท ไทย เอน็ ด ีท ีจ ำกดั (มหำชน) 
19 ซอยรามค าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทร.+662 735-0801 (10 สาย) โทรสาร. +662 735-1941 

 

HSE  FLASH 
 

ประเภทของขา่วสาร : การป้องกันโรคระบาด 
เรือ่ง : เน้นย ้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 
 
      สืบเนื่องจากในช่วงนี้พบจ านวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สูงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณละแวกใกล้เคียงบริษัท ฝ่าย HSE 
ห่วงใยในความปลอดภัยของท่าน จึงเรียนมาเพื่อทราบและเน้นย ้าถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 
ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือให้สะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิและสแกนผ่านแอป
ไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานท่ีสาธารณะทุกครั้ง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

014    2564 

เนน้ย ้ามาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาด COVID-19 

จดัท าโดย HSE Department 
22 กนัยายน 2564 
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Fit to Work ก่อนกลบัเขา้มาปฏบิติังานในพื้นท่ีของบรษิทัฯ 
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5. สนบัสนุนชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit : ATK) ไปแลว้ทัง้สิ้น 1,260 ชุด ส�าหรบัการตรวจคดักรองโควิด-19 ก่อนเขา้ปฏิบตัิงานและ 

เป็นไปตามมาตรการของลูกคา้ รวมถึงส�ารองไวเ้พ่ือเตรียมความพรอ้มในกรณีที่พบวา่พนกังานมีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการเบ้ืองตน้ของโรคโควิด-19 รวมถึง

การสนบัสนุนเครื่องวดัออกซิเจนที่ปลายน้ิว แก่หน่วยงานต่าง ๆ

4. จดัหาและจดัสง่อุปกรณต์า่งๆ ไดแ้ก ่น�า้ยาฆ่าเชื้อ ผา้ปิดปาก ชุดตรวจ ATK และอุปกรณอ์ืน่ๆ ทีจ่ �าเป็นตอ่การควบคมุการแพรร่ะบาดของโควดิ - 19 ใหแ้ก ่

หน่วยงานตา่งๆ รวมถึงการก�าหนดชว่งเวลาในการท�าความสะอาดพ้ืนผวิสมัผสัและฉดีพ่นยาฆา่เชื้อทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งสม�า่เสมอตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม โดยพนกังาน

ของบรษิทัฯ ทีผ่า่นการฝึกอบรมโดยเฉพาะ

ฉดีพ่นอย่างนอ้ยเดอืนละ 2 คร ัง้ หรอื ในพื้นท่ีเสีย่ง

6. การประเมินความเสีย่งดา้นสุขภาพผา่นแอพฯ Thai Save Thai ทกุครัง้ทีเ่ขา้มาปฏิบตังิานในพ้ืนทีข่องบรษิทัฯ โดยระบบจะท�าการยนืยนัการเขา้ใชง้าน

อตัโนมตัิ
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ภาพการมอบรางวลัการเขา้ร่วมกจิกรรม
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7. เขา้รว่มประชุมกบั บรษิทั ไทยออยล ์จ�ากดั (มหาชน) ผา่นระบบ Microsoft Team เพ่ือ Update มาตรการการตรวจคดักรองดว้ย ATK & การสุม่ตรวจ

ดว้ย ATK ของพนกังานผูร้บัเหมา เม่ือวนัพุธที ่16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-12.00 น. และฝึกอบรมการตรวจ ATK ภาคทฤษฎี เพ่ือน�ามาใชใ้นการจดัสถานที่

ตรวจควบคมุการตรวจ ATK ใหพ้นกังานไดอ้ยา่งปลอดภยั รวมถึงฝึกอบรมการตรวจ ATK ภาคปฏิบตั ิณ สถานพยาบาล ไทยออยล์

ภาคปฏบิติั ณ สถานพยาบาล ไทยออยล์
เขา้ร่วมโดยส่วนอาชวีอนามยั ความปลอดภยัฯ (HSE)

วนัท่ี 6 ตุลาคม 2564

ภาคทฤษฎ ีผ่านระบบ Microsoft Team 
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 
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8. อบรมเพ่ือสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ ในการบรหิารจดัการตามสถานการณท์ีเ่กิดข้ึน ในหลกัสูตรการป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19  

Awareness) ผา่นระบบ Microsoft Team ่จดัข้ึนเม่ือวนัที ่16 พฤศจกิายน 2564 มีพนกังานเขา้รว่มจ�านวน 37 คน โดยวทิยากรจากสว่นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัฯ 

(HSE)
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การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทัก�าหนดนโยบายและพิจารณากรอบกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากปัจจยัภายในและภายนอกองคก์ร โดยใหค้วามส�าคญัต่อระบบ

ควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตัิการ ครอบคลุมทัง้ดา้นการเงิน การบริหาร การด�าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล มุ่งเนน้ใหมี้การพฒันาต่อเนื่องอย่างยัง่ยืน ทัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน การประเมิน 

ความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ครอบคลุมทัง้องคก์ร เพ่ือป้องกนัเหตุที่อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรือ

อืน่ๆ ควบคูก่บัการดูแลและติดตามผลการด�าเนินงานการสอบทานระบบการควบคุมภายในอยู่เสมอ ผ่านการหารือ/ ซกัถามขอ้มูล จากกรรมการผูจ้ดัการ ผูส้อบบญัช ี 

รวมถึงผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัครบทัง้ 8 ทา่น โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมในครัง้น้ี โดยคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและประเมิน 

ความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในบริษทัฯ เพ่ือพฒันาระบบการควบคุมภายใน รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด ้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางมาตรฐานสากล Internal  

Control-Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ประกอบดว้ย

1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Control Environment)  

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  

3. การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information and Communication)  

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

เพ่ือใหส้ามารถระบุเหตุการณท์ี่อาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อองคก์ร และจดัการใหอ้ยู่ภายในระดบัความเสี่ยงที่องคก์รยอมรบัได ้(risk appetite) ท�าให ้

เกิดความเชื่อมัน่วา่การด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาส ในกรณีที่มี 

ขอ้เสนอแนะ หรือพบขอ้บกพร่องที่มีสาระส�าคญั คณะผูต้รวจสอบภายในจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือขอค�าปรึกษาและ

ท�าการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป และเปิดเผยผลการประเมินฯ ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

แนวทาง 

บริษทัฯ ไดมุ้่งมัน่ ส่งเสริมบุคลากรใหย้ึดมัน่และตระหนกัถึงคุณค่าของความซื่อสตัย ์การมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีในการด�าเนินงานทุกขัน้ตอน  

โดยก�าหนดนโยบายและคูมื่อเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจดัการความเสี่ยง รวมถึงการก�ากบัดูแล และติดตาม ตลอดจนการจดัโครงสรา้งของบุคลากร การก�าหนด

หนา้ที่ความรบัผิดชอบ และการใหค้วามรูด้า้นต่างๆ เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์ร โดยมีการประเมิน

ผลงานและความสามารถ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานอยู่เสมอ  

การปฏิบตั ิ

1.1 การจดัโครงสรา้งขององค์กรและความรบัผิดชอบของบุคลากรอย่างชดัเจน รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มในการท�างานที่ดี อย่างเหมาะสม  

ถือเป็นรากฐานที่ส�าคญัของระบบการควบคุมภายใน เป็นส่วนช่วยใหก้ารด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีประสิทธิภาพ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้�าหนดคู่มือ 

การก�ากบัดูแลกิจการที่ดี คูมื่อการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ คูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ บทลงโทษและคูมื่ออื่นๆ ที่พึงมีในอนาคต รวมถึงขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบตัิ

ต่างๆ ของบริษทัฯ เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัปฏิบตัิตาม มีการตรวจติดตามผลการปฏิบตัิดงักล่าวโดยคณะผูต้รวจสอบภายใน ภายใต ้

การควบคุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหร้ะบบการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ เป็นไปดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

และป้องกันมิใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงป้องกันการทุจริตคอร์รปัช ัน่ภายในองค์กร เพ่ือใหผู้ มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดร้บัประโยชน์สูงสุด 

อย่างเทา่เทียมกนั

1.2 คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และประกอบดว้ยกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู ้ ความสามารถ  

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณใ์นธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างแทจ้ริง โดยไม่มีความสมัพนัธ ์

ทางธุรกิจกบับริษทัฯ รวมถึงไม่มีความสมัพนัธอ์ื่นใด อนัอาจมีอิทธิพลต่อการใชดุ้ลยพินิจและการปฏิบตัิหนา้ที่ โดยท�าหนา้ที่ก�ากบัดูแล ก�าหนดบทบาทหนา้ที ่ 

ก�าหนดเป้าหมาย ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงการสอบทานและติดตามผลการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือใหถู้กตอ้ง  

ตรงตามขอ้ก�าหนด กฎหมาย และกฎบตัร ซึ่งครอบคลุมบทบาทของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ  

ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน ผูร้บัผิดชอบตอ่รายงานทางการเงิน ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมถึงการพฒันาระบบการควบคมุภายในใหค้รอบคลุมกระบวนการท�างาน 

ทุกขัน้ตอน 

สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร (Internal Environment)  
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1.3 บริษทัฯ ไดจ้ดัท�านโยบาย ก�าหนดอ�านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบอย่างครบถว้น เหมาะสม มีความรบัผิดชอบและอ�านาจในการอนุมตัิที่ชดัเจน 

ทัง้คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เพ่ือใหเ้กิด 

การถ่วงดุลอ�านาจในการตรวจสอบระหวา่งกนั นอกจากน้ี ยงัมีการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกบัต�าแหน่งหนา้ที่ โดยจดัท�าแผนผูส้ืบทอดต�าแหน่งงาน (Succession 

Planning) ในต�าแหน่งงานที่เป็นงานหลกัและส�าคญั และส่งเสริมใหมี้การพฒันาระดบัความรู ้ความสามารถของพนกังานใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสายงานและเทคโนโลยี

ต่างๆ อยู่เสมอและสอบทานระบบโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบ 

1.4 บริษทัฯ รกัษาบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างดีที่สุดเสมอ เพ่ือสรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากรใหมี้ความเชื่อมัน่ในองคก์ร มีจิตส�านึกรกัและเป็นส่วนหน่ึง 

ขององค์กร ดว้ยการส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นักงานมีความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน การใหโ้อกาสในการร่วมคิดและสรา้งสรรค์นวตักรรมใหแ้ก่องค์กร  

การใหส้วสัดิการและสิทธิประโยชนอ์ย่างเท่าเทียมกนัตามความรู ้ความสามารถ แบ่งปันผลตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงการสรา้งบรรยากาศการท�างานร่วมกนั

อย่างมีความสุข และมีความมัน่คง อีกทัง้ บริษทัฯ ยงัส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้วามร่วมมือแก่สถาบนัการศึกษาและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือการสรา้งบุคลากร 

ทางดา้นวชิาชีพน้ีใหเ้พียงพอ และตรงตามความตอ้งการทางภาคอุตสาหกรรม  

1.5 บริษทัฯ ไดส้รา้งศูนยฝึ์กอบรมภายในของบริษทัฯ ข้ึน เพ่ือพฒันาและสรา้งบุคลากร NDT ใหเ้พ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอต่อความตอ้งการและปริมาณ

งานที่เพ่ิมข้ึนอยู่เสมอ โดยวทิยากรของบริษทัฯ และวทิยากรจากภายนอก นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดส้่งพนกังานเขา้ร่วมรบัการฝึกอบรมจากสถาบนัภายนอกที่เก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบตัิงาน เพ่ือสรา้งความช�านาญในการใชเ้ทคโนโลยี และเรียนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ ใหมี้ความรู ้ความสามารถครอบคลุม เพ่ือการบริการที่ตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ในทุกกระบวนการ ตามความเหมาะสมของธุรกิจอย่างสม�า่เสมอ 

แนวทาง 

องคก์รไดพิ้จารณาการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และขนาดความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact)  

เพ่ือใหเ้ห็นถึงระดบัความเสี่ยงที่แตกต่างกนั ท�าใหส้ามารถก�าหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งจะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถวางแผนและจดัสรรทรพัยากร

ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ภายใตง้บประมาณ ก�าลงัคน หรือเวลาที่มีจ�ากดั

การปฏิบตั ิ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยง และแผนงานการบริหารความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดบัองคก์ร 

(Corporate Risk Profile)

2.2 บริษทัฯ มีการติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร ทัง้ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ที่อาจส่งผลต่อ 

การด�าเนินธุรกิจและระบบการควบคมุภายใน รวมถึงการพิจารณาโอกาสทีอ่าจก่อใหเ้กิดการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ในองคก์ร โดยไดก้�าหนดมาตรการและแผนการตรวจสอบ 

ประจ�าปี เพ่ือป้องกนัและจดัการกบัความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคก์ารด�าเนินงานของบริษทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม และยอมรบัได ้ 

ตลอดจนไดมี้การสื่อสารใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนในบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสี่ยง และรบัผิดชอบร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อจดัการกบั 

ความเสีย่งทีเ่กิดข้ึน

แนวทาง 

การพิจารณาแนวทางและวธิีการทีเ่หมาะสมในการจดัการกบัความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดข้ึนตามผลการประเมินความเพียงพอและความเสีย่งตามโอกาสทีจ่ะเกิด

และผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึน เพ่ือจดัการกบัความเสีย่งและลดผลกระทบจากความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

การปฏิบตั ิ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ทีใ่นการติดตาม สอบทานผลการด�าเนินงาน รวมถึงประเมินประสทิธิผล และความเพียงพอของกระบวนการบริหาร

ความเสีย่งตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบ โดยเนน้การประเมินความเสีย่งในระดบักิจกรรม เพ่ือใหมี้ประสทิธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึง

สอบทานระบบการควบคมุภายใน ผา่นการประชุมและรายงานการประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะผูต้รวจสอบภายในอสิระทีท่ �าหนา้ทีต่รวจประเมินความถูกตอ้ง และ

ความโปรง่ใสของขอ้มูลทกุไตรมาส 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัติามนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ แนวทางการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินการ และระบบ

การปฏิบตังิานตา่งๆ ของบรษิทัฯ แลว้เห็นวา่ บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขอบเขตการปฏิบตังิานครอบคลุมความเสีย่งในกระบวนการทางธุรกิจ และกระบวนการท�างานทีมี่สาระ

ส�าคญั โดยบรษิทัฯ ไดร้ะบุไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้ “การบรหิารความเสีย่ง” หนา้ 38-45 อยา่งเหมาะสม ครบถว้น  

การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

การตอบสนองความเสีย่ง (Risk Response) 
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แนวทาง 

บรษิทัฯ มีมาตรการควบคมุและกระบวนการปฏิบตังิานทีช่ว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้และจดัใหมี้กิจกรรม

การควบคมุผา่นนโยบาย ซึง่ไดก้�าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบตัเิพ่ือใหน้โยบายทีก่�าหนดไวส้ามารถน�าไปสูก่ารปฏิบตัไิด ้รวมถึงการเลอืกและพฒันากิจกรรมการ

ควบคมุทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพ่ือชว่ยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

การปฏิบตั ิ

4.1 บริษทัฯ มีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั การปฏิบตัิงานตามนโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ

ปฏิบตัิ และวธีิการปฏิบตัิงานของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ไดก้�าหนดอ�านาจหนา้ที่ แผนผงัอ�านาจด�าเนินการเป็นลายลกัษณอ์กัษร ไดแ้ก่ การจดัการทัว่ไป การเงิน การบญัชี งานจดัซื้อ จดัจา้ง และ

งานทรพัยากรบุคคล ในการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต โดยกรรมการหรือผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้จะไม่เขา้ร่วมในการพิจารณา และค�านึงถึง 

ผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ เป็นส�าคญั ซึ่งการพิจารณาอนุมตัิ มีอ�านาจตามแผนผงัอ�านาจด�าเนินการเทา่นัน้  

4.2 คณะผูต้รวจสอบภายใน จะรายงานขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบภายในใหแ้ก่พนักงานและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งทราบเพ่ือน�าไปปรบัปรุง 

แกไ้ขทนัที รายงานผลการตรวจสอบใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบ 

จะสรุป และจดัท�ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ�าปี น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบในรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ ซึ่งลงนาม 

โดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ปี 2564 บริษทัฯ มีการปฏิบตัิตามที่ไดก้�าหนดไว ้และเปิดเผยขอ้มูล ตามกฎ ระเบียบ ขอ้ก�าหนด ตลอดจนกฎหมาย

ที่เก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น มีการดูแลทรพัยส์ินของบริษทัฯ เป็นอย่างดี โดยไม่พบจุดออ่นหรือขอ้บกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระส�าคญั 

แนวทาง 

องคก์รมีการสื่อสารขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งใหทุ้กคนไดร้บัทราบถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ร ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน และผลของการบริหารจดัการความเสี่ยง และ

ความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จ �าเป็น เพ่ือสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในด�าเนินไปไดต้ามที่ก�าหนด  

การปฏิบตั ิ

5.1 บริษทัฯ มีการจดัท�าเอกสารวธิีการปฏิบตัิ การจดัท�ารายงานการประชุม รวมถึงขอ้มูลตา่งๆ โดยใชซ้อฟตแ์วร ์และอุปกรณใ์นการจดัท�าบนัทึก สื่อสาร 

และมีการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบสารสนเทศที่ไดร้บัลิขสิทธิ์อย่างถูกตอ้ง เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัไดร้บัทราบขอ้มูล ตลอดจนตระหนกั

ถึงความเสี่ยงและรบัผิดชอบร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงสิทธิประโยชนท์ี่ส�าคญัโดยสะดวก รวดเร็ว ทนัต่อการใชง้านอย่างเพียงพอ 

นอกจากน้ี ในการเสนอเรื่องเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณานัน้ บริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูท้ �าหนา้ทีใ่นการจดัเตรียมเอกสาร และขอ้มูล

ทีเ่ก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ จดัสง่ใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัเป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดศ้ึกษา และมีเวลาในการพิจารณาขอ้มูล 

อยา่งเพียงพอ รวมถึงเป็นผูจ้ดัท�าและเก็บรกัษาเอกสาร ไดแ้ก ่ทะเบียนกรรมการ หนงัสอืเชญิประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปี 

ของบริษทัฯ (แบบ 56-1 One Report, SD Report) หนงัสือเชญิประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ สืบคน้สะดวก และเก็บรกัษารายงาน 

การมีสว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัสง่ส�าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สยีใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  

7 วนัท�าการนบัแตว่นัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ รวมถึงด�าเนินการอืน่ๆตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด และคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

5.2 บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเปิดเผยขอ้มูล อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตามก�าหนดเวลา เป็นไปตามขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (ตลท.) ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทีมิ่ใชข่อ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอืน่ทีส่ �าคญั 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และการตดัสินใจลงทุนของผูถื้อหุน้และนกัลงทุน โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูป้ระสานงานในการจดัส่งรายงานสารสนเทศ 

แก ่ก.ล.ต. และ ตลท. รวมถึงดแูลการเปิดเผยขอ้มูลและขา่วสารของบรษิทัฯ ใหส้าธารณชนและผูถื้อหุน้ไดร้บัทราบอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โดยผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

แบบ 56-1 One Report, SD Report และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัทุกครัง้ 

บรษิทัฯ ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อลดความเสยีหายซึง่อาจจะเกิดข้ึนจากการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลส�าคญัอนัมีผลตอ่การลงทนุ โดยเมื่อจบการประชุม

จะด�าเนินการเพ่ือแจง้มติความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในวนัที่ประชุมโดยทนัที หรือในวนัท�าการถดัไปก่อนเวลา 09.00 น.  

เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการน�าขอ้มูลภายในไปใชใ้นการแสวงหาผลประโยชนส์่วนตน  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดใ้หค้วามส�าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกจึงก�าหนดช่องทางในการแจง้เบาะแส  

รอ้งเรียน แสดงความคิดเห็น หรือเสนอขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชนต์่อการพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ โดยเลขานุการบริษทั / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาและด�าเนินการแกไ้ข ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผย

ชอ่งทางตดิตอ่ในแบบ 56-1 One Report ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th และคูมื่อจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิทัฯ ดงัน้ี

การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

สารสนเทศและการสือ่สาร (Information and Communication) 
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ผูค้วบคุมและก�ากบัดแูลฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ทีใ่นการพิจารณาความเป็นอสิระของคณะผูต้รวจสอบภายใน ตลอดจนให ้ความเห็นชอบในการพิจารณาเสนอแตง่ตัง้ โยกยา้ย 

หรอืเลิกจา้ง หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดน้�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือแตง่ตัง้ นายธนรรจ ์ศตวุฒ ิเป็นผูค้วบคมุและก�ากบัดแูล 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แตไ่ตรมาสที ่2/2563 เป็นตน้มา เน่ืองจากมีประสบการณใ์นการปฏิบตังิานในธุรกิจของบรษิทัฯ มาเป็นระยะเวลานาน และมีความเขา้ใจในกิจกรรม 

และการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นอยา่งด ีจงึเห็นวา่มีความเหมาะสมทีจ่ะปฏิบตัหินา้ทีด่งักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ

หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายในด�าเนินการอย่างเป็นอิสระในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง สอบทานระบบการควบคุม 

ภายใน สอบทานรายงานทางการเงิน รวมทัง้ระบบการปฏิบตัิงานใหค้รอบคลุมในทุกกิจกรรมของบริษทัฯ ตลอดจนครอบคลุมหน่วยงานที่มีความส�าคญัและ 

มีระดบัความเสีย่งสูงโดยประสานงานรว่มกบัผูส้อบบญัช ีผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่นางสาวอลษิา ทา้วศรสีกุล หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และ
นางสาวธญัชนก ลอ้สมทรพัย ์พนกังานตรวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสอบทาน รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะ 

ในการด�าเนินการเรื่องต่างๆ เพ่ือการแกไ้ข ป้องกนั และเกิดการพฒันาครบถว้นอย่างต่อเนื่องทัง้ระบบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบทุกไตรมาส  

ในระหวา่งการตรวจสอบ หากพบขอ้สงสยัทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบ หรืออาจเกิดความเสยีหาย หากไม่รีบด�าเนินการแกไ้ข หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายใน หรือผูท้ีไ่ด ้

รบัมอบหมาย ตอ้งแจง้ใหผู้ท้ีเ่ก่ียวขอ้ง หรอืคณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทนัท ีเพ่ือด�าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขตอ่ไป 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิการศึกษา ประสบการณ ์และการอบรมของหวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายในแสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564  

เอกสารแนบ 3 : รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน ผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิทั (compliance) หนา้ 262-264

    

    หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิติังานของบรษิทัฯ

บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานก�ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั (Compliance) แต่ไดม้อบหมายใหส้�านกัเลขานุการบริษทัรบัผิดชอบในการก�ากบั  

ดูแล และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษทั โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูท้ �าหนา้ที่ในการก�ากบัดูแลใหบ้ริษทัฯ คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิหนา้ที ่

ใหเ้ป็นไปตามประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ขอ้กฎหมาย และระเบียบอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งของทัง้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งก�าหนด

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษทัฯ ไดร้ายงาน ตลอดจนไดท้บทวนการก�าหนดขอบเขตการปฏิบตัิงานใหค้รอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจและกระบวนการท�างาน 

ที่มีสาระส�าคญัอย่างครบถว้น รวมถึงใหค้วามเห็นชอบ สอบทาน และปรบัปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายในใหค้รอบคลุมระบบ 

การบริหารความเสี่ยง โดยเนน้การประเมินความเสี่ยงในระดบักิจกรรม โดยครอบคลุมหน่วยงานที่มีความส�าคญัและมีระดบัความเสี่ยงสูงอย่างครบถว้น  

และยังได ้ท�าหน้าที่ ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรวมทั้งการประเมินผลงานประจ�า ปี 

ของงานตรวจสอบภายในแลว้เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอ เหมาะสมกบัการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษทัฯ ครอบคลุมปัจจยัเสี่ยง สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอก มีประสิทธิผล 

ในการด�าเนินงาน เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ดูแลทรพัยส์ินของบริษทัฯ อยา่งเหมาะสมโดยไม่พบจดุออ่น หรือขอ้บกพรอ่งใดๆ ที่เป็นสาระส�าคญั  

ซึง่สอดคลอ้งกบัความเห็นของผูส้อบบญัชทีีร่ายงานวา่ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส�าคญัทีมี่ผลกระทบตอ่งบการเงินของบรษิทัฯ
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การบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ในการสรา้งพนัธมิตรที่ดีอย่างมัน่คง รวมถึงสรา้งความตระหนกัและใหค้วามส�าคญัในการสนบัสนุน

ใหคู้่คา้ฯ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ดงันัน้ บริษทัฯ ปฏิบตัิต่อคู่คา้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ไม่เอารดัเอาเปรียบ ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความซื่อสตัย ์จริงใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการในการจดัซื้อจดัจา้ง และเง่ือนไขสญัญา

หรือขอ้ตกลงระหวา่งกนั โดยหา้มมิใหก้รรมการและพนกังานของบริษทัฯ รบัผลประโยชนส์่วนตวั หลีกเลี่ยงการรบัของขวญั ของก�านลั สินน�า้ใจ การเขา้ร่วม

งานเลี้ยง หรืองานสงัสรรคท์ี่จดัข้ึน จากคู่คา้ฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและจริยธรรมที่เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงาน 

และเพ่ือประโยชนส์่วนตน 

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการแลกเปลี่ยนและรว่มกนัพฒันาศกัยภาพ โดยยกระดบัความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยี

ในการบริการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิและมุ่งสู่ความยัง่ยืนร่วมกนั  ทัง้น้ี บริษทัฯ จึงไดก้�าหนดนโยบายและแนวทาง

ในการด�าเนินการร่วมกบัคูค่า้ฯ ดงัน้ี

ลดความเสีย่ง

ดา้นความย ัง่ยนืของคู่คา้

ลดความเสีย่ง
จากการซื้อขายแบบผูกขาดหรอื

พึง่พงิคู่คา้เพยีงรายใดรายหนึง่

ส่งเสรมิการจดัหาสนิคา้/บรกิาร 
ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้มหรอื

รบัผดิชอบต่อสงัคม

มุ่งม ัน่ท่ีจะสรา้งพนัธมิตรท่ีดี
และรกัษาความสมัพนัธ์อย่างย ัง่ยนื 

ปฏบิติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั ไม่เอารดัเอาเปรยีบ 

แลกเปลีย่นและร่วมกนัพฒันา
ศกัยภาพความรูค้วามเขา้ใจ
กระบวนการจดัหาระหว่างกนั

ใหค้วามส�าคญัในการ
สรรหา คดัเลอืก และประเมินคู่คา้

อย่างสม�า่เสมอ

ก�าหนดใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งสเีขยีว 
(Green Procurement) เป็นปัจจยั

หลกัในการคดัเลอืกคู่คา้

เป้าหมาย

กลยุทธ์
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บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลือกคูค่า้ทีมี่แนวทางด�าเนินธุรกิจทีมี่คณุธรรม  

ท�าธุรกิจทีใ่กลเ้คยีงหรอืเก่ียวเน่ืองกบับรษิทัฯ มีชือ่เสยีง และประสบการณ ์ มีความเชีย่วชาญ

ทางเทคนิค และมีสถานภาพการเงินทีเ่ขม้แข็ง เพ่ือชว่ยเหลือ / แลกเปลี่ยน / พฒันา 

ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยรีว่มกนั

มุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อคูค่า้อย่างเสมอภาคและเทา่เทียมตาม

ขอ้สญัญาระหวา่งกนั 

ใหข้อ้มูลทีถ่กูตอ้ง ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน

ของความซือ่สตัย ์จรงิใจ และเป็นธรรม

ใหข้อ้มูลทีถ่กูตอ้ง ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความซือ่สตัย ์จรงิใจ และเป็นธรรม

กรณีทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถปฏิบตัติามเง่ือนไข จะตอ้งแจง้

ใหคู้ค่า้ทราบลว่งหนา้ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกนั
แน

วป
ฏิบ

ตัิ

รายละเอยีดนโยบายการปฏบิติัต่อคู่คา้ สามารถดไูดจ้าเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “นโยบาย” หวัขอ้ย่อย“ นโยบายการปฏบิติัต่อคู่คา้”

นโยบายการปฏบิติัต่อคู่คา้ 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งพนัธมิตรทีด่ ี รกัษาความสมัพนัธอ์ยา่งยัง่ยนื ถอ้ยทถีอ้ยอาศยั ไมเ่อารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั มีการรกัษาความสมัพนัธท์ีด่ ี

อยา่งมัน่คงกบัเจา้ของผลิตภณัฑ ์ ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย โดยบรษิทัฯ มีนโยบายในการตอ่ตา้นการทจุรติ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการรบัผลประโยชนส์ว่นตน  

ซึง่อาจมีผลตอ่ตน้ทนุ หรอืการปฏิบตังิานของบรษิทัฯ ได ้

นโยบายการปฏบิติัต่อเจา้ของผลติภณัฑ ์/ ผูจ้ดัจ�าหน่าย / ตวัแทนจ�าหน่าย 

การตกลงซื้อ - ขาย ตามขอ้สญัญา

ระหว่างกนั ดว้ยเง่ือนไขของราคา และ

ปรมิาณทีเ่หมาะสม

เจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือ

ตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งจดัหาสินคา้และบริการ

ตามคณุภาพ มาตรฐาน และราคา ตามทีไ่ด ้

ตกลงไว ้

ห ้ามมิให ้กรรมการและพนักงาน 

ของบริษทัฯ รบัผลประโยชน์ส่วนตวัจาก

เจา้ของผลิตภัณฑ์ ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือ

ตวัแทนจ�าหน่าย 

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดั

เลือกเจา้ของผลิตภณัฑ ์ ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอื

ตัวแทนจ�าหน่ายที่ ร ับคืนขยะมี พิษจาก 

เศษวสัดุที่เหลือจากการใหบ้ริการไปด�าเนิน

การก�าจดัตามวธิีทีถ่กูตอ้ง

รายละเอยีดนโยบายการปฏบิติัต่อเจา้ของผลติภณัฑ ์/ ผูจ้ดัจ�าหน่าย / ตวัแทนจ�าหน่าย สามารถดไูดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ 
“นโยบาย” หวัขอ้ย่อย “นโยบายการปฏบิติัต่อเจา้ของผลติภณัฑ ์/ ผูจ้ดัจ�าหน่าย / ตวัแทนจ�าหน่าย”
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ในปี 2564 เ น่ืองจากสถานการณ ์

โควดิ-19 กระบวนการซื้อขายสนิคา้หลายรายการ

ไม่อยู่ในภาวะปกติ คู่คา้รายใหม่รวม 74 ราย 

เกิดข้ึนจากการจ ัดหาสินค ้าเ พ่ือการท�างาน  

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ งานบริการ และอื่นๆ  

ใหท้นักบัความตอ้งการ 

นอกจากนั้น จากการประเมินคู่ค ้า

ท ัง้หมด 112 ราย มีคูค่า้รายส�าคญั 6 ราย และ 

คู่คา้ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานที่บริษัทฯ 

ก�าหนดในเกรด “A” รวม 77 ราย โดยบรษิทัฯ 

ไดมี้หนงัสือแสดงความขอบคุณ และชืน่ชมไปยงั

คูค่า้ดงักลา่ว

จ�านวนคู่คา้ ปี 2562 - 2564

ประจ�าปี
จ�านวนคู่คา้ จ�านวนคู่คา้รายส�าคญั

สดัส่วน
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

2562 116 22 138 5 1 6 4.35

2563 150 6 156 5 1 6 3.85

2564 107 5 112 5 1 6 5.36

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

การประเมินผูข้ายประจ�าปี 2564

ประจ�าปี
ระดบัคะแนนผูข้าย จ�านวนผูข้ายรายปี 

(ราย)A B C D

2562 42 58 16 0 116

2563 51 87 12 0 150

2564 77 34 1 0 112

ผูข้ายประจ�าปี 2564 ซึง่มีจ �านวนทัง้หมด 112 ราย แบง่ตามระดบัคะแนน ดงัน้ี

1. ผูข้ายเกรด A จ�านวน 77 ราย  คดิเป็น 68.75%  

    (เน่ืองจากจดัสง่สนิคา้และการใหบ้รกิารอยูใ่นเง่ือนไขทีก่�าหนด)

2. ผูข้ายเกรด B จ�านวน 34 ราย  คดิเป็น 30.36%

3. ผูข้ายเกรด C จ�านวน 1 ราย  คดิเป็น 0.89%

4. ผูข้ายเกรด D จ�านวน 0 ราย  คดิเป็น 0 %

ก�าหนดกลุ่มและวิเคราะหคู่์คา้รายส�าคญั
เกณฑใ์นการวเิคราะหมี์ดงัน้ี

 1. เป็นคูค่า้ทีจ่ �าหน่ายวตัถุดบิ สนิคา้และบรกิารทีส่ �าคญักบักระบวนการทางธุรกิจของบรษิทัฯ

 2. เป็นคูค่า้ทีมี่นอ้ยรายในตลาด

ระดบัคะแนน

A B C D 

68.75%

0.89%

30.36%
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มูลค่าการส ัง่ซื้อของคู่คา้รายส�าคญั
สดัสว่นการสัง่ซื้อสนิคา้กบัคูค่า้รายส�าคญัมีแนวโนม้ลดลง โดยในปี 2564 เหลือสดัสว่นการสัง่ซื้อสนิคา้กบัคูค่า้รายส�าคญัเพียง 16.87% เน่ืองจากสนิคา้ทีส่ ัง่ซื้อ 

มีความหลากหลายมากยิง่ข้ึนนอกเหนือจากสนิคา้ทีเ่ก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางธุรกิจของบรษิทัฯ และสว่นงานจดัซื้อไดท้�าการสรรหาผูข้ายรายอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ ท�าใหย้อดการ

สัง่ซื้อกบัคูค่า้รายส�าคญัลดลง

การจดัซื้อจดัจา้งสเีขยีว
บรษิทัฯ ค�านึงถึงสิง่แวดลอ้มตัง้แตข่ ัน้ตอนการจดัหาทรพัยากร โดยก�าหนดให ้ “สิง่แวดลอ้ม” เป็นสว่นส�าคญัหลกัอยา่งหน่ึงในการพิจารณาการจดัหาทรพัยากร

ควบคูไ่ปกบั “คณุภาพ ราคา ระยะเวลาในการสง่มอบ” เราจงึมีการแสวงหาผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม

นอกจากน้ี การปรบักลยุทธใ์นการจดัหา เจา้ของผลิตภณัฑ ์/ ผูจ้ดัจ�าหน่าย / ตวัแทนจ�าหน่าย จากภายในประเทศหรอืประเทศใกลเ้คยีง เพ่ือหลีกเลี่ยงการจดัซื้อ

จากแหลง่เดมิทีอ่ยูไ่กล สง่ผลใหช้ว่ยลดตน้ทนุจากการจดัหาสนิคา้/บรกิารและชว่ยลดพลงังานในการขนสง่ไดอ้กีดว้ย

ประจ�าปี มูลค่า (บาท) สดัส่วน (%)

2562 36,861,911.58 44.51

2563 28,245,317.47 40.98

2564 14,103,398.92 16.87

หมึกพิมพ์

กระดาษ

แฟ้มเอกสาร

327 กลอ่ง

449 เลม่

1,035 รมี

Green Procurement
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ผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจรรยาบรรณ หลกัการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มในทุกมิติที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะตอ้งมีความสมดุลระหวา่งกนัในการช่วยใหอ้งคก์รสามารถขบัเคลื่อนไดอ้ย่างมัน่คง 

และยัง่ยนืตามแนวทางทีถ่กูตอ้งและควรยดึถือปฏิบตั ิท ัง้น้ี การด�าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปตามนโยบาย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธแ์ละ

พนัธกิจทีก่�าหนด โดยในปี 2564 ทีผ่า่นมามีผลลพัทท์างเศรษฐกิจ การขยายฐานการลงทนุ และการแบง่ปันคณุคา่สูผู่มี้เสว่นไดเ้สยี ดงัน้ี

ฐานะทางการเงนิ / ผลการด�าเนนิการ (ลา้นบาท) 2562 2563 2564

รายไดร้วม 342.67 332.91 327.00

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 307.46 308.22 341.08

ก�าไรขัน้ตน้ 109.20 98.51 93.56

ก�าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 27.42 23.38 (19.49)

สนิทรพัยร์วม 940.18 1,042.61 1,119.61

หน้ีสนิรวม 445.30   525.30 574.57

สว่นของผูถื้อหุน้ 494.88   517.31 545.04

ก�าไรสะสม (ทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร) 333.70   356.13 93.89

อตัราส่วนทางการเงนิ 2562 2563 2564

อตัราก�าไร (ขาดทนุ) สุทธิตอ่รายไดร้วม (%) 8.00 7.02 (5.96)

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (%) 5.69 4.62 (3.67)

อตัราผลตอบแทนตอ่ทรพัยส์นิ (%) 2.95  2.36 (1.80)

อตัราสว่นหน้ีสนิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 0.90 1.02 1.05

ก�าไร (ขาดทนุ) สุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.046 0.039 (0.031)

มูลคา่หุน้ตามบญัชขีองหุน้ (บาท) 2.47 2.59 2.26
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2564

OtherSolar PV 

Roof Top
NDT

208.53
69.14

Inspection

45.44 3.89

โครงสรา้งรายไดก้ารใหบ้รกิาร
(ลา้นบาท)

2562 2563 2564

จ�านวน % จ�านวน % จ�านวน %

1. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร - NDT 280.19 81.77 249.76   75.02 208.53 63.77

2. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร  - Inspection 58.33 17.02  47.57   14.29 45.44 13.90

3. รายได ้Solar PV RoofTop 0.00 0.00  21.20     6.37 69.14 21.14

รวมรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 338.52 98.79 318.53   95.68 323.11 98.81

4. รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ 4.15 1.21   14.38    4.32 3.89 1.19

รวมรายได ้ 342.67 100.00 332.91 100.00 327.00 100
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* รายไดร้วม คอื รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร และรายไดต้ามสญัญาเช่าเงนิทุน

8.00
7.02

(5.96)

5.69
4.62

(3.67)

2.95 2.36

(1.80)

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

2562 2563 2564

อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) อัตราผลตอบแทนทรพัย์สิน (%)

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ลา้นบาท

ดเูพิม่เติมไดท่ี้แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ส่วนท่ี 1 
หมวดท่ี 4 การวิเคราะหแ์ละค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ (MD&A) หนา้ 66 - 85 
และส่วนท่ี 3 งบการเงนิ หนา้ 157 - 243
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ธรุกิจสานต่อ 

กา้วส ู่

ธรุกิจใหม ่

ธรุกิจต่อยอด 

เพ่ิมสายธรุกิจ  

การลงทุนและขยายฐานการใหบ้ริการ
ไปยงัอุตสาหกรรมอืน่   

เพ่ือตอบสนองนโยบายการขยายธุรกิจไปยงัอุตสาหกรรมทีมี่โอกาสเตบิโตทัง้ในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการ ดงัน้ี

ปี 2564 ไดมี้การปรบัโครงสรา้งผูถื้อหุน้ของ MKTNDT โดยมีรายละเอยีดตามแบบ 56-4 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้ 1.5.1 การเปลี่ยนแปลงและ

พฒันาการทีส่ �าคญั หนา้ 15

(1)  การขยายฐานธุรกจิ

ก. จดัตัง้บรษิทั แอลทเีอน็ดที ี จ�ากดั หรอื LTNDT ข้ึน เม่ือวนัที ่ 15 สงิหาคม 2554 ณ บา้นหนองดว้ง  

เมืองสโีคดตะบอง นครหลวงเวยีงจนัทน ์ดว้ยทนุจดทะเบียน 100,000 ดอลลารส์หรฐั (หน่ึงแสนดอลลารส์หรฐั) ในรูปแบบ 

ของวสิาหกิจผสม โดยบรษิทัฯเขา้รว่มลงทนุ และถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 70 และบรษิทัในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สปป.ลาว) ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 30 ของทนุช�าระแลว้ ซึง่เป็นบุคคลทีไ่มเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือด�าเนินการเป็นทีป่รกึษาโครงการ 

โดยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จาก สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี และอยูใ่นชว่งของการศกึษาความเป็นไปได ้

ในเชงิธุรกิจ 

ข. ขยายฐานธุรกิจการทดสอบและตรวจสอบดว้ยเทคนิค NDT 

ไปยงัสาธารณรฐัอนิโดนีเซยีและดว้ยขอ้จ�ากดัดา้นกฎหมายท�าใหจ้�าเป็น

ตอ้งด�าเนินธุรกิจบรกิาร NDT ผา่นพนัธมิตรชาวอนิโดนีเซยี ซึง่สามารถ

รบัรูร้ายไดต้ ัง้แตไ่ตรมาสที ่4/2558 และในปี 2559 มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึน 

อยา่งรวดเร็วมากกวา่ 50% ส�าหรบัปี 2560 และ 2561 และแนวโนม้การขยาย

ตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง แตต่อ้งตดิอุปสรรคจากการระบาดของไวรสั

โควดิ-19 ท�าใหธุ้รกิจชะลอตวัจนถึงปัจจบุนั (สปป.ลาว) ถือหุน้ในอตัรา

รอ้ยละ 30 ของทนุช�าระแลว้ ซึง่เป็นบุคคลทีไ่มเ่ก่ียวโยงกนั เพ่ือด�าเนินการ

เป็นที่ปรึกษาโครงการโดยไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาก 

สปป.ลาว เป็นระยะเวลา 15 ปี และอยูใ่นชว่งของการศกึษาความเป็นไปได ้

ในเชงิธุรกิจ 

ค. ขยายการใหบ้ริการฉายรงัสีไปยงั

กลุม่อุตสาหกรรมอืน่ เพ่ือไปสูก่ารสรา้งมูลคา่เพ่ิม

และการปลอดเชื้อในกลุ่มผลิตภณัฑท์ ัง้ทางการ

แพทย ์ เกษตร สินคา้อุปโภคบริโภค รวมถึง

การบ�าบดัน�า้เสยี ฯลฯ ซึง่เป็นกลุม่อุตสาหกรรม 

ที่ก�าลังเติบโตและมีโอกาสขยายตัวไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง

(2) การเพิม่สายธุรกจิ

ก. จดัตัง้บรษิทั ทเีอน็ดที ีซเีอม็ จ�ากดั หรอื TNDT CM ข้ึน เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2556  

เพ่ือเตรยีมด�าเนินธุรกิจดา้นเหมืองถา่นหนิทีส่าธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา สง่ใหแ้กโ่รงไฟฟ้า

ถา่นหนิขนาด 20 MW เป็นเบ้ืองตน้ ซึง่ในระหวา่งรอความคบืหนา้ของโรงไฟฟ้าไดมี้การพิจารณา

เขา้ด�าเนินการในธุรกิจใหมเ่พ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรา้งรายไดใ้หแ้กบ่รษิทัฯ 

ข. จดัตัง้บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ทเีอน็ดที ีเพาเวอร ์จ�ากดั หรอื TNDT POWER ข้ึน 

เป็นนิตบุิคคลตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที ่ 10 มิถุนายน 2558 เพ่ือด�าเนินธุรกิจดา้นพลงังานทัง้

ในและตา่งประเทศ

ค. บรษิทัฯ เขา้รว่มลงทนุ (Joint Venture) กบัพนัธมิตร Min Khit 

Thit Mining Company Limited (MKT) ในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา ภาย

ใตช้ือ่บรษิทั เอม็เคทเีอน็ดที ี จ�ากดั หรอื MKTNDT เม่ือวนัที ่ 30 มิถุนายน 2557  

เป็นนิติบุคคลในเมียนมาตามกฎหมายเพื่อด�าเนินธุรกิจทางดา้นพลงังานและธุรกิจอืน่

ทีเ่ก่ียวขอ้งในสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมา 
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งบการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สยี 2562 2563 2564

คู่คา้ธุรกจิ

  - ผูข้าย - ในประเทศ  58,275,157.84  65,342,725.39  45,047,140.37

  -  ผูใ้หบ้รกิาร - ในประเทศ  20,893,493.76  19,839,641.37  19,242,300.53

  -  ผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิาร - ตา่งประเทศ  18,013,973.80  4,443,544.78 3,491,047.05 

ค่าตอบแทน

  -  กรรมการ* 650,000.00  770,000.00  960,000.00

  -  ผูบ้รหิาร**  10,870,398.42  10,733,770.92 7,896,329.00

  -  พนกังาน**  125,128,352.07  119,382,643.78 105,475,799.00

ผูถ้อืหุน้

  -  เงินปันผล  -    -    -   

สง่เสรมิอาชพีผูพิ้การ  337,260.00  337,260.00  342,735.00 

การกุศลสาธารณะ  10,500.00  5,000.00  5,900.00 

ชมุชน สงัคม  76,849.00  51,053.00  592,000.00 

สิง่แวดลอ้ม  176,410.00  291,743.00  312,090.00 

ภาครฐั

   -  ภาษี*** 22,684,645.00 19,203,523.43 17,899,915.04

*	เบ้ียประชมุกรรมการทกุชดุ		(ส �าหรบัคา่ตอบแทน	กรรมการมเีจตนารมณไ์มข่อรบั	เพือ่ใหบ้ริษทัฯ	ส�ารองไวใ้ชป้ระโยชนเ์พือ่ขยายโอกาสทางธุรกิจตอ่ไป)

**	รายได	้คา่วิชาชีพ	โบนสั	(ถา้ม)ี	กองทนุส �ารองเล้ียงชีพ	และสวสัดกิาร

***	ภาษีเงินไดน้ติบุิคคล	ภาษีมลูคา่เพิม่	ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง	และภาษีอืน่ๆ

•	อตัราภาษีทีจ่่ายจริง	(Effective	Tax	Rate)	ของบริษทัฯ	ในปี	2563	และ	2564	คอืรอ้ยละ	6.89	และ	-24.96	ตามล�าดบั	เทียบกบัอตัราภาษีเงินไดน้ติบุิคคล

ตามกฎหมายซึง่ค �านวณในอตัรารอ้ยละ	20	อตัราภาษีทีแ่ตกตา่งในปี	2563	เป็นผลจากบริษทัฯ	ไดร้บัสทิธิยกเวน้ภาษี	ไดร้บัการลดหยอ่นภาษีจากคณะกรรมการสง่เสริม

การลงทนุ	(Board	of	Investment:	BOI)	และ	ปี	2564	บริษทัฯ	ไดร้บัยกเวน้ภาษีเนือ่งจากผลประกอบกิจการขาดทนุ

(พนับาท) 2563 2564

ก�าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 19,097 (21,730)

ภาษีเงินไดท้ีจ่า่ยจรงิ 1,315 5,423

การแบ่งปันคุณค่าแก่ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสยี 

 

จากการไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) บรษิทัฯ ไดป้ฏิบตัเิง่ือนไขและขอ้ก�าหนดของบตัรสง่เสรมิฯ จงึไดร้บัความชว่ยเหลือทางการเงินจากภาครฐัโดยลด

การจา่ยภาษีเงินไดล้ง 20% จากก�าไรในแตล่ะปี ดงัน้ี

(ลา้นบาท) 2562 2563 2564

ก�าไรทีไ่ดร้บัจาก BOI (ตามงบการเงิน) 10,620 12,930 194

สว่นลดภาษีจากการค�านวณทางบญัชี 2,258 2,934 -
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Customer Centric

การบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์ 

ดว้ยธุรกิจหลกัของ TNDT เป็นการใหบ้รกิารเพ่ือสรา้งความปลอดภยัตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีท่นัสมยั เนน้การ

ใหบ้รกิารทดสอบ การตรวจสอบ และรบัรองผลจากกระบวนการทางเทคนิคไมท่�าลาย (NDT) ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารบรกิารเป็นทีย่อมรบั เกิดการบอกตอ่ และใชบ้รกิาร 

จนเกิดความผกูพนักบัองคก์รแบบเตบิโตไปดว้ยกนั จงึควรพูดคยุเพ่ือท�าความรูจ้กั สรา้งความเขา้ใจระหวา่งกนั เขา้ถึงความรูส้กึและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของลูกคา้

เป็นสิง่ทีส่ �าคญัอยา่งยิง่ 

TNDT สนบัสนุนและสง่เสรมิการยกระดบัการบรกิารดว้ยคณุภาพในระดบัทีสู่งข้ึน ทัง้คณุภาพการใหบ้รกิาร และคณุภาพของพนกังาน และสรา้งแรงจงูใจ 

ทีต่รงตามเป้าหมาย เพ่ือสรา้งประสบการณท์ีด่ใีหก้บัลูกคา้สูค่วามส�าเร็จรว่มกนัอยา่งยัง่ยนื และน�าไปสูเ่ป้าหมายแหง่ความส�าเร็จรว่มกนั โดย

การบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ์

1. ด�าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล เชน่ ASTM, ASME ฯลฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด และกฎหมายของหน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ 

กรมธุรกิจพลงังาน ส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิ (ปส.) สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ ฯลฯ ใหค้รบถว้นอยา่งเครง่ครดั บนพ้ืนฐานของหลกัจรรยาบรรณวชิาชพี 

จรยิธรรม และคณุธรรมทีด่ดีว้ยความถกูตอ้ง แมน่ย�า โดยไมเ่อนเอยีงหรอืแกไ้ขผลการทดสอบในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามมาตรฐานตามทีลู่กคา้รอ้งขอ

2. พฒันาและยกระดบัศกัยภาพของบุคลากรทีมี่ทกัษะ ความรู ้ ความเชีย่วชาญและความช�านาญในการปฏิบตังิานใหค้รบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เชน่ ASNT, API, ZSWIP รวมถึงอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการกบัลูกคา้อยา่งทนัทเีม่ือขอรบับรกิาร

3. พฒันา คน้หา ตอ่ยอด เทคโนโลยขีองเครือ่งมือและอุปกรณใ์หมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ ตรงตามมาตรฐานสากล และพฒันาใหด้ข้ึีนอยา่งตอ่เน่ือง รวมถึง

การทวนสอบ และสอบเทยีบเครือ่งมือเม่ือครบวาระทีก่�าหนดโดยผูผ้ลิต และองคก์รทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน เพ่ือใหก้ารบรกิารทดสอบและตรวจสอบมีความน่าเชือ่

ถือตลอดจนกระบวนการปฏิบตังิาน

 

การส�ารวจความพงึพอใจ / ขอ้รอ้งเรยีนจากการปฏบิติังาน และด�าเนนิการปรบัปรงุ
บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึถือความซือ่สตัย ์เป็นธรรม เอาใจใส ่รบัผิดชอบ และใหบ้รกิาร 

ดว้ยคณุภาพ บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง ตัง้แตข่ ัน้ตอนแรก จนถึงการสง่มอบผลการตรวจสอบทีแ่ม่นย�า  

เชื่อถือได ้ไปสูภ่าคอุตสาหกรรมหรือลูกคา้ที่รบับริการ เพ่ือยืนยนัคุณภาพและมีความปลอดภยัต่อการใชง้านในสินคา้ กระบวนการหรือชิ้นงานที่ไดร้บัการตรวจสอบ  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในเรื่องสิทธิของลูกคา้ และผูร้่วมงานโดยรอบพ้ืนที่ปฏิบตัิงาน มีการจดัฝึกอบรมโดยร่วมมือกบัลูกคา้ในหลกัสูตรที่เก่ียวกบั 

ความปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ และความมัน่ใจในการปฏิบตังิานรว่มกนั และสรา้งความเชือ่มัน่ในการรบับรกิารจากบรษิทัฯ

ในปี 2564 บริษทัฯ มีการประชุมดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้มร่วมกบัลูกคา้อย่างสม�า่เสมอ ทัง้รายเดือนและรายไตรมาสส�าหรบั 

งานบนชายฝ่ังและนอกชายฝ่ัง ไดแ้ก่ บมจ.ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม / บจก. เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต / บจก. ซยีูอแีอล / บมจ.ไทยออยล ์เป็นตน้ 

รวมถึงการลงนามความรว่มมือในการท�างานกบัลูกคา้โดยค�านึงถึงจรยิธรรม จรรยาบรรณ การตอ่ตา้นการทจุรติ และการเคารพสทิธิมนุษยชน ไดแ้ก ่UAC GLOBAL 

PUBLIC COMPANY LIMITED / บรษิทั ไออารพี์ซ ีจ�ากดั (มหาชน)  

จากการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้รกิารโดยลกูคา้ ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 93.86% ซึง่อยูใ่นเกณฑร์ะดบั “ดมีาก” จากเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ 

ตัง้ไว ้คอื 71.43% และเมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้น พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 5 ดา้น ดงัน้ี 

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา
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นอกจากนัน้ กรณีที่ลูกคา้มีการรอ้งเรียน หรือการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่บริษทัฯ ก�าหนด บริษทัฯ จะเร่งด�าเนินการร่วมกบัหน่วยงานที่ถูกรอ้งเรียน

ท�าการวเิคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัเพ่ือไมใ่หเ้กิดเหตุการณด์งักลา่วข้ึนอกี โดยบรษิทัฯ จะตดิตามผลการแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จ เพ่ือแจง้ผลด�าเนินการ

และแนวทางแกไ้ขแกลู่กคา้โดยเร็ว  

ทัง้น้ี ในปี 2564 มีการรอ้งเรยีนจากลูกคา้เก่ียวกบัการเดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานลา่ชา้ 1 เรือ่ง โดยบรษิทัฯ แจง้หวัหนา้ผูร้บัผดิชอบงาน ใหเ้รง่ด�าเนินการ

แกไ้ข เรือ่งการจดัสรรเวลาและวางแผนการเดนิทางใหเ้หมาะสม เพ่ือถึงสถานทีป่ฏิบตังิานใหต้รงเวลาทีก่�าหนด หลงัจากมีการแกไ้ขและไดต้ดิตามผล พบวา่ ผูป้ฏิบตังิาน

เดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานตรงตอ่เวลา ลูกคา้มีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองงานของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

สรา้งความสมัพนัธ์อนัดกีบัลกูคา้

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญักบัการรกัษาฐานลูกคา้เดมิทีมี่ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั ซึง่จะเป็นสว่นหน่ึงในการขยายฐานลูกคา้ใหมไ่ดจ้ากการบอกตอ่ จงึจดัใหมี้

การประชุมรว่มกนั ระหวา่งผูบ้รหิารและลกูคา้เพ่ือใหค้�าปรกึษาในดา้นเทคนิคตา่งๆ ตลอดจนตดิตามผลการใหบ้รกิาร รวมถึงขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอือืน่ๆ จากลกูคา้ 

เพ่ือน�ามาปรบัปรุงกระบวนการท�างาน เป็นรายไตรมาส รายเดอืน หรอืตามลกัษณะของลูกคา้แตล่ะราย ทัง้ในรูปแบบการเดนิทางไปยงัสถานทีป่ฏิบตังิาน ส�านกังานของ

ลูกคา้ และผา่นระบบออนไลน์

การกลบัมาใชบ้รกิารกบั TNDT            100.00%

ความสามารถในการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ            96.48%

ความพรอ้มของเครือ่งมือ     95.92% 

ความปลอดภยัในการปฏบิติังาน    95.84% 

การติดต่อประสานงานกบัแผนกท่ีใหบ้รกิาร   95.64% 

ขอ้มูลจากแบบส�ารวจความพงึพอใจลกูคา้
จ�านวน 261 ชดุ

ASME Review : PSA Chemtech Co.,Ltd.
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ASME Review : Sahamitr Pressure Container Plc. (SMPC)

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธิของลูกคา้ และ

ผูร้ว่มงานโดยรอบพ้ืนทีป่ฏิบตังิาน มีการจดัฝึกอบรม โดยรว่มมือกบัลูกคา้ 

ในหลกัสูตรทีเ่ก่ียวกบัความปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ และ

ความมัน่ใจในการปฏิบตัิงานร่วมกนัและสรา้งความเชื่อมัน่ในการรบับริการ 

จากบรษิทัฯรวมถึงการเขา้ไปใหค้�าแนะน�าในเรือ่งวธิีการตรวจสอบและทดสอบ

ทีเ่หมาะสม
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พฒันาศกัยภาพพนกังานและปรบัปรงุกระบวนการท�างาน

การฝึกอบรมทกุหลกัสูตร การพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ ความรู ้ ความสามารถ มีคณุสมบตัติรงตามขอ้ก�าหนดของลูกคา้ และทกัษะการท�างาน 

ทีห่ลากหลาย (Multi Skills) นัน้ ชว่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสในการเตบิโตใหแ้กพ่นกังาน รวมถึงคณุภาพในการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่จะชว่ยเพ่ิมโอกาส

ในการรบังานของบริษทัฯ ในการใหบ้ริการไดอ้ย่างหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกกระบวนการทดสอบและตรวจสอบฯ รวมถึง 

สายงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มีการเตบิโตดา้นชือ่เสยีงและรายรบั ส�าหรบัพนกังานจะมีการเตบิโตดา้นประสบการณแ์ละสรา้งความช�านาญในการท�างาน  

จนเกิดความเชีย่วชาญในสายอาชพี 

บรษิทัฯ จงึสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้อบรมทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ดา้นเก่ียวกบัเทคนิค NDT ตา่งๆ เพ่ือใชป้ฏิบตังิาน และดา้น Soft Skill เพ่ือปรบัปรุง

กระบวนการท�างาน รวมถึงศกึษาเรือ่งเทคโนโลยใีหม่ๆ  และน�าความรูท้ีไ่ดม้าถา่ยทอดใหแ้กบุ่คลากรภายในบรษิทัฯ (จากรุน่พ่ีสูรุ่น่นอ้ง) เพ่ือพฒันาตอ่ยอด และ 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตตอ่ไป

รายละเอยีดเพิม่เติม 
“นโยบายการพัฒนาพนักงาน”ดูเพิ่มเติมที่แบบ 
56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หนา้ 108 - 115

ใหบ้รกิารดว้ยราคายุติธรรม

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการใหบ้รกิารบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากลและกฎหมาย ตัง้แตข่ ัน้ตอนแรก จนถึงการสง่มอบผลการตรวจสอบ 

ทีแ่มน่ย�า เชือ่ถือได ้ไปสูภ่าคอุตสาหกรรมหรอืลกูคา้ทีร่บับรกิาร ในการยนืยนัคณุภาพ และมีความปลอดภยัตอ่การใชบ้รกิาร กระบวนการ หรอืชิ้นงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ 

รวมถึง การเสนอราคาตามกรอบกตกิาการแขง่ขนัตามขัน้ตอนการเสนอราคา ดว้ยความเป็นธรรม เหมาะสม ใหค้�าปรกึษา แนะน�าบรกิารและเครือ่งมือในการทดสอบ

และตรวจสอบฯ ทีเ่หมาะสมกบัธุรกิจของลูกคา้ เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด ระบุรายละเอยีดในสญัญาอยา่งครบถว้น ถกูตอ้งตามขอ้ตกลง และรกัษาขอ้มูลความลบั

ของลูกคา้ โดยทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีนจากลูกคา้ในเรือ่งการเสนอราคาทีไ่มเ่ป็นไปตามกระบวนการจดัซื้อจดัจา้ง หรอืเอื้อประโยชนแ์กบุ่คคลหน่ึงบุคคลใด 

หรอืมีการแขง่ขนัในดา้นราคาทีไ่มเ่ป็นธรรม แตอ่ยา่งใด (0%)

อบรมผา่นระบบออนไลน ์

: Microsoft Team

อบรม ณ ศูนยฝึ์กอบรม

ส�านกังานใหญ ่ซอย 6
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Digital Transformation

Digital Transformation (GRI 102-16)

จากสถานการณท์ีเ่กิดข้ึนทัว่โลก ตัง้แตก่ารเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลย ี พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การแทนทีข่องรูปแบบธุรกิจ (Disruption) จนมาถึง

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ขณะน้ี ท�าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและสง่ผลกระทบ ตอ่การด�าเนินธุรกิจอยา่งมีนยัส�าคญั อยา่งไรก็ตามบรษิทัฯ ยงัคงพยายาม

ทีจ่ะปรบัตวัเพ่ือตอบสนองตอ่ความเปลี่ยนแปลงอยา่งมีประสทิธิภาพและทนัทว่งท ีดว้ยการน�า Digital Technology มาปรบัใชภ้ายในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความคลอ่งตวั

และการยดืหยุน่ในการท�างานมากทีสุ่ด รวมถึงรองรบัแผนบรหิารความตอ่เน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) ของบรษิทัฯ

Digital Platform
ตัง้แตปี่ 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่น�าโปรแกรม Microsoft 365 มาใชใ้นการเพ่ิมประสทิธิภาพการท�าางาน การสือ่สารป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มูลไปยงับุคคล

ภายนอกและเอื้อตอ่การท�างานทีบ่า้น รวมถึงการท�างานในสถานทีต่า่งๆ (Work from Home/Work from Anywhere) เหมาะกบัสถานการณข์องการแพรร่ะบาดของ

เชื้อไวรสั โควคิ-19 ในปัจจบุนั ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากพนกังานเป็นอยา่งด ี สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไมต่อ้งจดัหาอุปกรณใ์นการเก็บขอ้มูลแบบพกพา 

(Flash drive) ตลอดจนสามารถหาขอ้มูลหรอืสง่ตอ่ใหก้บัลูกคา้ไดท้นัท ีรวมถึงสามารถจดัเก็บไฟลไ์ดโ้ดยไมจ่�ากดัระยะเวลา ซึง่มีจ�านวนพนกังานเขา้มาใชเ้พ่ิมข้ึนอยา่งตอ่

เน่ือง และสามารถลดความผดิพลาดไดเ้ป็นอยา่งดี

อตัราการใชง้าน Microsoft 365
ในปี 2564 มีอตัราการใชง้านซอฟตแ์วรต์า่งๆ ใน Microsoft 365 อยา่งสม�า่เสมอและมีปรมิาณการใชง้านเพ่ิมมากข้ึน

Digital Workplace
ใหค้วามส�าคญักบัพนกังานดว้ยการปรบัตวั จากการท�างานประจ�าส�านกังานเป็นการท�างานแบบยืดหยุ่น ดว้ยการใชอุ้ปกรณด์ิจิทลัเคลื่อนที่ในการท�างาน  

การสือ่สาร การประชุม และการอบรมออนไลนผ์า่นระบบ Microsoft Teams / Zoom ปรบัตวัใหพ้นกังานท�างานจากทีไ่หนก็ได ้(Work From Anywhere) ท�าใหพ้นกังาน

สามารถปรบัตารางเวลาและสถานทีท่ �างานใหเ้ขา้กบัไลฟ์สไตลข์องตวัเองไดม้ากข้ึน โดยการรบัสง่ขอ้มูลภายในดว้ยเทคโนโลย ีระบบ VPN (Virtual Private Network ) 

และรบัสง่ขอ้มูลภายใน / ภายนอกดว้ยระบบ Microsoft OneDrive
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การประเมิน

ความพึงพอใจ

ภาพรวมอยูใ่น 

“ระดบัดมีาก” 

67.8%

12%
Quality training

Paperless Office
เปลี่ยนองคก์รใหเ้ป็นส�านกังานไรก้ระดาษ โดยการก�าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีช่ดัเจนรวมทัง้

ดงึดดูใหพ้นกังานเขา้มามีสว่นรว่ม จากการคลุกคลีอยูก่บัเอกสารเป็นประจ�าทกุวนั ท�าใหพ้นกังานรูว้า่จดุไหนทีมี่

การท�างานซ�า้ซอ้น หรอืจดุไหนทีส่ามารถลดหรอืตดัการใชก้ระดาษออกไปได ้พรอ้มทัง้ผลกัดนัใหแ้ตล่ะหน่วยงาน

ก�าหนดเป็น OKR (Objective and key results) สง่ผลใหก้ารจดัท�า จดัเก็บ และสง่ตอ่เอกสารทีเ่คยเป็นกระดาษ

ไปเป็นอเิล็กทรอนิกสไ์ฟส ์(E-Document) สามารถชว่ยลดการใชท้รพัยากร และลดคา่ใชจ้า่ยของบรษิทัฯ ลงได ้

ลดการใชก้ระดาษ

ลดการใชท้รพัยากร

ลดคา่ใชจ้า่ย

ปรมิาณการใชก้ระดาษ (แผ่น) (เฉลีย่ท ัง้บรษิทั)

ปี 2563 ปี 2564 ลดลง (%)

854,000 522,500 38.82%

E-Learning อบรมผ่านระบบอเิลค็ทรอนกิส์
ปี 2564 บรษิทัฯ จดัการฝึกอบรมภายในในรูปแบบของ E-Learning 

โดยผา่นโปรแกรม Microsoft Team และเวบ็ไซต ์Training Center ของบรษิทัฯ 

จ�านวน 24 หลกัสูตร ทัง้หลกัสูตรดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม ระบบ

คณุภาพ พฒันาทกัษะการท�างาน และหลกัสูตรดา้นเทคนิค NDT 

จ�านวน 60 คน (17%) จ�านวน 283 คน (83%)

58%
Basic Safety and Occupational 

Health Training

25%
NDT Training

5%
Regulation and Management 

Training
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บรษิทัฯ จดัท�า Online Training Website ข้ึน เพ่ือเป็น

ศูนยก์ลางรวบรวมการเรยีนรูแ้ละฝึกอบรมผา่นระบบอเิล็กทรอนิกส ์

(e-Learning) ซึง่เป็นการน�าเทคโนโลยใีนปัจจบุนัมาใช ้ เป็นการ

ศกึษาผา่นทางไกล ซึง่บุคลากรภายในองคก์ร หรอืผูเ้รยีนไมจ่�าเป็น

ตอ้งเดนิทางมาเรยีนทีศู่นยฝึ์กอบรม สามารถลดชอ่งวา่งทางการศกึษา

และพฒันา e-Learning เป็นรูปแบบการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมมากใน

สถานการณแ์พรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโควคิ-19 ในปัจจบุนัและยงัชว่ย

ลดตน้ทนุในการฝึกอบรมไดอ้กีดว้ย

E-Learning

Knowledge 

Content

Infographic

E-Book
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เทคโนโลยใีนการใหบ้รกิาร
น�าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใหบ้ริการทดสอบและตรวจสอบในกระบวนการใหบ้ริการลูกคา้ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบดว้ยการภาพถ่ายรงัสีโดยใชเ้ครื่องมือ 

ทีส่ามารถแปลงสญัญาณภาพเอกซเรยแ์บบอนาล็อกเป็นภาพดจิติอล หรอื Computerized Radiography (CR) โดยใชอุ้ปกรณร์บัภาพทีเ่รยีกวา่ Image plate  

แทนการใชฟิ้ลม์แบบดัง้เดมิ ซึง่จะสามารถแสดงภาพผลการถา่ยทางรงัสผีา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอรไ์ดท้นัท ีมีขอ้ด ีดงัน้ี

ลดเวลาในการปฏิบตังิาน

50%

ลดอนัตรายจากการรบัรงัสี

ของผูป้ฏิบตังิาน

25%

ลดคา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซื้อ

ฟิลม์และน�า้ยาลา้งฟิลม์



บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)76

“การสรา้งความตระหนกัและยกระดบั”
การใหบ้ริการในทุกสถานที่ที่ใหบ้ริการ โดยบริหารจดัการตัง้แต่ก่อน ขณะ และภายหลัง 

การใหบ้รกิาร เพ่ือลดการสรา้งผลกระทบตอ่สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม บนพ้ืนฐานของมาตรฐานสากล 

ภายใตก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย ฯลฯ ของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง

SMART 

Protection
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Environment Management 

การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ชมุชน และสงัคม
เน่ืองจากบริษทัฯ ใหบ้ริการกลุ่มลูกคา้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งหากเกิดอุบตัิภยัอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อชีวิต ทรพัย์สิน และ 

สิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ จึงตอ้งด�าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบสูงสุด ซึ่งนอกเหนือจากหลกัวิชาการแลว้ยงัตอ้งยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จริยธรรม

และคุณธรรมหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของทัง้ภาครฐัและเอกชนในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงก�าหนด

แนวทางปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครดั และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยุทธข์ององคก์ร เพ่ือสรา้งความน่าเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรม

และผูร้บับริการว่าชิ้นงานที่ไดร้บับริการจากบริษทัฯ มีความปลอดภยั และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อชีวิต ทรพัย์สิน สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ทัง้ก่อน ขณะ  

หรือภายหลังร ับบริการจากบริษัทฯ และเพ่ือใหก้ารดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักและมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาร่วมกัน  

จึงไดจ้ดัท�านโยบาย “สิง่แวดลอ้ม” และนโยบาย “ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มขององค์กร” ข้ึน เพ่ือส่งเสริมและมุ่งเนน้ใหเ้กิดการปฏิบตัิจริง  

ลดการสรา้งผลกระทบ รวมถึงชว่ยยกระดบัความเป็นอยูท่ีด่ใีหแ้กค่นในชุมชน ผูท้ีป่ฏิบตังิาน ตลอดจนผูมี้สว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ก่อนใหบ้รกิาร
(1) บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัตอ่กฎระเบียบทีก่�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตัเิพ่ือประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใชร้งัสีของส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัติ กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ขอ้ก�าหนด 

ของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตัขิองมาตรฐานสากล

(2) อบรมใหค้วามรู ้และเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดลอ้มใหพ้นกังานและชุมชนใกลเ้คียงไดร้บัทราบ และถือปฏิบตัิ โดยมุ่งเนน้การปฏิบตัิตามมาตรฐาน และ 

ขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

(3) มีการบรหิารจดัการและสัง่ซื้อผลิตภณัฑท์ีมี่กระบวนการผลิตและใหบ้รกิารทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) โดยด�าเนินการตามมาตรฐาน

สากล รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ขณะใหบ้รกิาร
(1) สง่เสริมใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานที่มีอยูอ่ยา่งคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ และ/หรือปรบัเปลี่ยนเพ่ือน�ากลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งสูงสุด  

น�าไปสูก่ารลดตน้ทนุในการด�าเนินการ และใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ

(2) สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาและตอ่ยอดนวตักรรมเพ่ือความปลอดภยั และลดผลกระทบดา้นรงัสที ัง้ผูป้ฏิบตังิานผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมถึงสภาพแวดลอ้มโดยรอบ

(3) บรษิทัฯ สง่เสรมิใหมี้โครงการหรอืกิจกรรมเพ่ือสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มภายนอก โดยความรว่มมือรว่มใจจากผูบ้รหิาร และพนกังานจากทกุหน่วยงาน 

อกีทัง้ เปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีเขา้รว่มโครงการหรอืกิจกรรมตา่งๆ ของบรษิทัฯ ตามโอกาส และความเหมาะสม

ภายหลงัการใหบ้รกิาร
(1) การจดัการของเสยีและวสัดุเหลือใชอ้ยา่งมีความรบัผดิชอบโดยน�าหลกั 3R มาใช ้และจดัการวตัถุอนัตรายอยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม

(2) มีแนวทางการปฏิบตัิในการควบคุมการปฏิบตัิงานกบัวตัถุอนัตราย ตัง้แต่กระบวนการจดัเก็บเคลื่อนยา้ย การน�าไปใช ้ตลอดจนการจดัการของเสีย 

อยา่งถกูตอ้งเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มนอ้ยทีสุ่ด
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1. การด�าเนนิงานภายใตข้อ้ก�าหนดและกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัในการด�าเนินธุรกิจที่สอดคลอ้งกบั กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการด�าเนินงานตา่ง ๆ ตลอดจนการติดตามและ 

ตรวจสอบความสอดคลอ้งในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เพ่ือป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนตอ่การด�าเนินธุรกิจ เชน่ การเสยีภาพลกัษณอ์งคก์ร การเสยีคา่ปรบั หรอื 

การถูกสัง่ระงบักิจการจากการด�าเนินงานที่ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย เป็นตน้ ดงันัน้ บริษทัฯ จึงด�าเนินธุรกิจมีการก�ากบัดูแลการปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของบรษิทัฯ (Corporate Compliance Policy) ควบคูก่บัการสอบทานระบบการก�ากบั 

ดแูลการปฏิบตังิาน (Compliance review) เพ่ือลดความเสีย่งจากการไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมถึงมาตรฐานการด�าเนินงานในระดบัสากลทีเ่ก่ียวขอ้งกบั

การด�าเนินธุรกิจ พรอ้มทัง้รกัษาภาพลกัษณแ์ละความน่าเชือ่ถือของบริษทัฯ ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สียทุกฝ่าย และสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ปฏิบตัิตาม

อยา่งเครง่ครดั

กระบวนการปฏบิติัตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง
(1) มีการด�าเนินการตดิตามและประเมินกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเป็นประจ�าทกุเดอืน และพิจารณา

เน้ือหาในกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัรว่มกบั คปอ.

(2) ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก�าหนด ขัน้ตอน หรือมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานภายในบริษทัฯ และรวมถึงหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ตามสญัญา  

ในกรณีทีก่ฎหมายก�าหนดขัน้ตอนและวธิีการ ในการปฏิบตังิาน

(3) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิานภายในบรษิทัฯ อาจมีความผดิทางวนิยั ตามระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท�างาน ซึง่อาจรุนแรง

ถึงขัน้ไลอ่อกจากงาน

หมวดหมู่การติดตาม
และประเมินกฎหมายหรอื
กฎ ระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง

กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิง่แวดลอ้ม

กระทรวง
แรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม

กระทรวง
มหาดไทยกระทรวง

อุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม

กระทรวง
พลงังาน

กระทรวง
คมนาคม

การติดตามและประเมินกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ปี 2564

ปี เป้าหมาย**

2562 2563 2564 2565

100 %
มีการติดตามและประเมิน

กฎหมาย 
ท่ีเกีย่วขอ้ง

100 %
มีการติดตามและประเมิน

กฎหมาย 
ท่ีเกีย่วขอ้ง

100 %
มีการติดตามและประเมิน

กฎหมาย 
ท่ีเกีย่วขอ้ง

100.00%
ส่งเสรมิดว้ยการร่วมแกไ้ขปัญหาดา้นการปฏบิติังานใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบในการก�ากบัดแูลบรษิทัฯ  
(Enhance Governance with solution provider)

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

ปี 2564 ไม่มีการรอ้งเรยีนใดๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบยีบท่ีเกีย่วขอ้ง
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2. อบรม และเผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานและชมุชนใกลเ้คียงไดร้บัทราบ และถอืปฏบิติัโดยมุ่งเนน้การปฏบิติัตามมาตรฐานและ 

ขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท�างาน จงึไดจ้ดัท�าและเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดท้ราบและ

ถือปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั ผา่นบอรด์ประชาสมัพนัธข์องบรษิทัฯ รวมถึงผา่นชอ่งทางออนไลนบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ

>> https://www.tndt.co.th/en/sustainability/sustainability-policy/policy-for-environment/ <<

ในปี 2564 ไดจ้ดัใหมี้การอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (Occupational Safety, Health and Environment For Employee 

6 hrs.) ใหแ้กพ่นกังานรวม 34 คน หลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี8 ช ัว่โมง (Radiation Safety in Radiographic Testing 8 hours) รวม 44 คน การฝึกซอ้ม

แผนฉกุเฉนิดา้นรงัสรีวม (Radioactive scenarios source emergency drill) 47 คน การอบรมหลกัสูตรการขบัข่ีเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ (Defensive Driving Course : 

DDC) รวม 8 คน อบรมหลกัสูตร การจดัเก็บและการจดัการสารเคมี 8 คน การอบรมหลกัสูตร COVID-19 Awareness 37 คน การอบรมการใชเ้ครือ่งมือและวธิีการ

ฉดีพ่นยาฆา่เชื้อ Covid-19 18 คน และหลกัสูตรอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการท�างาน 

3. การบรหิารจดัการและส ัง่ซื้อผลติภณัฑท่ี์มีกระบวนการผลติและใหบ้รกิารท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Procurement)

บรษิทัฯ มีการจดัซื้อ จดัหาและใชท้รพัยากรทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มภายใตโ้ครงการ “Green Procurement” โดยก�าหนดให ้“สิง่แวดลอ้ม” เป็นสว่นส�าคญั

หลกัอยา่งหน่ึงในการพิจารณาการจดัหาทรพัยากรควบคูไ่ปกบั “คุณภาพ ราคา ระยะเวลาในการส่งมอบ” 

ประโยชนข์องการจดัซื้อจดัจา้งสเีขยีว
การจดัซื้อจดัจา้งสีเขียวนัน้ส่งผลดีมากมายต่อทัง้ผูบ้ริโภค และผูผ้ลิตสินคา้และบริการ รวมถึงสงัคมและสิ่งแวดลอ้มโดยรวมการจดัซื้อจดัจา้งสีเขียวนัน้ 

ไมเ่พียงแตส่ง่ผลดตีอ่ผูป้ฏิบตัแิตเ่พียงเทา่นัน้ แตย่งัสง่ผลประโยชนต์อ่ทกุๆ คน ซึง่การจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มนัน้ถือไดว้า่เป็นหนทางหน่ึง

ในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม และพฒันาสงัคมของมนุษยชาตใิหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาตไิดอ้ยา่งยัง่ยนื

วิธีการเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิารท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม ควรค�านงึถงึ
1. สนิคา้ทีไ่ดร้บัฉลากเขียว

2. มีมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001) หรอื ระบบมาตรฐานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (ISO 26000) ในฐานะทีแ่ผนกจดัซื้อเป็นหน่วยหน่ึง

ทีส่ามารถสง่เสรมิกิจกรรมรกัษาสิง่แวดลอ้มได ้เราจงึใหค้วามส�าคญัตอ่การจดัซื้อจดัจา้งทีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) ทีค่ �านึงถึงสิง่แวดลอ้มตัง้แต ่

ขัน้ตอนการจดัหาทรพัยากร โดยก�าหนดให ้“สิง่แวดลอ้ม” เป็นสว่นส�าคญัหลกัอยา่งหน่ึงในการพิจารณาการจดัหาทรพัยากรควบคูไ่ปกบั “คุณภาพ ราคา ระยะเวลา 
ในการส่งมอบ” เราจงึมีการแสวงหาผลิตภณัฑท์ีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดแ้ก่
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(1) การจดัซื้อตลบัหมึกส�าหรบัเครือ่งถ่ายเอกสาร / เครือ่งพมิพ์
- ไมใ่ชส้ารประกอบปรอท ตะกัว่ โครเมียม และแคดเมียม เป็นสว่นผสมในผลิตภณัฑ์

- ไมใ่ชส้ารเคมีทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพและสารกอ่มะเร็ง

- ส�าหรบัตลบัหมึกส ีไมมี่สารเอมีนทีเ่ป็นพิษในสว่นผสมของผงหมึก

จ�านวนการจดัซื้อตลบัหมึก ประจ�าปี 2562

ล�าดบั บรษิทัผูจ้ดัจ�าหน่าย จ�านวน (กล่อง) รวมมูลค่า (บาท)

1 โฟทกีา้ 174 708,320

2 ท.ีเอน็.แม็คเน็ท 63 288,740

3 ดสิคฟัเวอรี่ 81 241,555

4 รโิก ้ 73 240,250

รวม 391 1,478,865

จ�านวนการจดัซื้อตลบัหมึก ประจ�าปี 2563

ล�าดบั บรษิทัผูจ้ดัจ�าหน่าย จ�านวน (กล่อง) รวมมูลค่า (บาท)

1 ท.ีเอน็.แม็คเน็ท 222 948,980

2 ดสิคฟัเวอรี่ 139    437,590

3 รโิก ้ 39 164,800

รวม 400 1,551,370

จ�านวนการจดัซื้อตลบัหมึก ประจ�าปี 2564

ล�าดบั บรษิทัผูจ้ดัจ�าหน่าย จ�านวน (กล่อง) รวมมูลค่า (บาท)

1 ท.ีเอน็.แม็คเน็ท 182 429,400

2 ดสิคฟัเวอรี่ 156 130,673

3 รโิก ้ 26 49,000

รวม 327 535,220 

ปี 2562
1,478,865

ปี 2563
1,551,370

ปี 2564
535,220

ค่าสใชจ้า่ย 
(บาท)

ปี 2564
327 กลอ่ง

หมึกพมิพ์

ปี 2563
400 กลอ่ง

ปี 2562
391 กลอ่ง
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(2) การจดัซื้อกระดาษ A4
- บรษิทัฯ มีคูค่า้ในการจดัจ�าหน่ายกระดาษส�าหรบัใชท้ ัง้ภายในและภายนอก คอื บรษิทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย จ�ากดั โดยกระดาษทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ลือกใชน้ัน้  

จะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื กระดาษ A4 70 แกรม IDEA  MAX (สสีม้) และ กระดาษ A4 80 แกรม IDEA WORK (สแีดง) ซึง่กระดาษ IDEA MAX จะผลิต 

ภายใตม้าตรฐาน SCG Packaging Green Process เป็นนวตักรรมกระดาษทีช่ว่ยลดการใชท้รพัยากร 10% ดว้ย Ultra Performance Formula

** Ultra Performance Formula  คือ นวตักรรมจาก SCG  

Packaging ที่พฒันาการผสมผสานระหว่างสูตรพิเศษในการผลิต 

และโครงสรา้งกระดาษที่ท�าใหเ้น้ือกระดาษขาว หนา เรียบเนียน  

และทึบแสงมากข้ึน ลดปัญหาการมองทะลุหลัง จึงสามามารถ 

พิมพ์งานบนกระดาษทุกแผ่นไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพทัง้สองหนา้  

เพ่ือความคุม้คา่ทีม่ากกวา่

จ�านวนการส ัง่ซื้อกระดาษ A4 ประจ�าปี 2562-2564
บรษิทัผูจ้ �าหน่าย : บรษิทั ผลติภณัฑก์ระดาษไทย จ�ากดั

ประจ�าปี
จ�านวน (รมี) % การใชก้ระดาษ

ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม
มูลค่า 
(บาท)Idea Max (70g) Idea Work (80g) รวม

2562 1,025 1,135 2,160 47.45 184,040.00

2563 745 1,150 1,895 39.31 162,695.00

2564 1,035 380 1,415 73.14 117,655.00

รวม 2,805 2,665 5,470 51.28 464,390.00

ปรมิาณการส ัง่ซื้อกระดาษ A4 (รมี) ปี 2562-2564

จากตารางขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ในปี 2564 ปรมิาณการซื้อกระดาษ Idea Max ส�าหรบัใชภ้ายในองคก์รเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 เน่ืองจากในปีน้ีมีการใชก้ระดาษ 

ในองคก์รภายในมากข้ึน และกระดาษ Idea Work มีการสัง่ซื้อทีล่ดลง เพราะมีการน�ากระดาษทีใ่ชแ้ลว้มา Recycle จงึสามารถลดการใชก้ระดาษ Idea Work ในปีน้ีได ้

2562 2563 2564

Idea Max Idea Work

1,025
1,135

745

1,150

1,035

380



บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)82

(3) การจดัซื้อแฟ้มใส่เอกสาร 
- ไดร้บัมาตรฐานฉลากเขียวเป็นมิตรกนัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่แฟ้มสดี�า ตราชา้ง รุน่ 120,125, แฟ้มสขีาว ตราชา้ง รุน่ 9350V, 9230v, 9265V

ประเภทแฟ้ม จ�านวนการส ัง่ซื้อ (บาท) สดัส่วน (%)

ไดร้บัฉลากเขียว 449 98.89

แฟ้มทัว่ไป 5 1.11

ทัง้หมด 454 100.00

(4) การส่งถงัอริเิดยีมคนืประเทศผูข้าย

ปี น�าเขา้(ถงั) ส่งออก(ถงั)

2562 9 7

2563 9 8

2564 8 10

ทัง้หมด 26 25

ประจ�าปี น�า้ยาลา้งฟิลม์ สเปรยก์ระป๋อง เศษผา้ขาว ถ่านไฟฉาย

2562 748.00 16,188.00 1,150.00 2,792.00 

2563 747.00 12,997.00 950.00 3,960.00 

2564 383.00 10,072.00 800.00 1,867.00 

รวม 1,878.00 39,257.00 2,900.00 8,619.00 

(5) การส ัง่ซื้อน�า้ยาลา้งฟิลม์ / สเปรยก์ระป๋อง / เศษผา้ขาว / ถ่านไฟฉาย
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4. ส่งเสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าและมีประสทิธิภาพ และ/หรอืปรบัเปลีย่นเพือ่น�ากลบัมาใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์
อย่างสงูสดุ

การบรหิารจดัการดา้นพลงังานและลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก
จากปัญหาเรือ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทีท่วคีวามรุนแรงเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การแกใ้ขปัญหาดงักลา่ว ทัง้ในระดบัความรว่มมือ

กบันานาชาติและการก�าหนดแนวทางส�าคญัในประเทศ ตลอดจนผลกัดนัใหอ้งคก์รของรฐัและเอกชนเขา้ร่วมขบัเคลื่อนด�าเนินการ เชน่ กรมสรรพสามิตที่มีนโยบาย 

การจดัเก็บภาษีรถยนตต์ามอตัราการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดข์องรถคนันัน้ ซึง่ไดผ้า่นการเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีลว้ และจะเริม่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2564 ทัง้น้ี  

เพ่ือลดผลกระทบในวงกวา้งและเกิดการแกปั้ญหาอยา่งยัง่ยนื 

บรษิทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) จึงขอรว่มเป็นสว่นหน่ึงในการลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มทีเ่กิดข้ึนในปัจจบุนั ในประเด็นดา้นพลงังานและการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจก โดยไดก้�าหนดเป้าหมายและแนวทางด�าเนินงาน ดว้ยการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า น�า้ประปา และ น�า้มนัเชื้อเพลิงลงรอ้ยละ 1 ตอ่ปี (เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น)  

ซึง่จะสง่ผล โดยตรงตอ่การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO
2
)

เป้าหมายระยะยาว
ลดลงรอ้ยละ 20 ภายใน 3 ปี

เป้าหมายระยะส ัน้
ลดลงรอ้ยละ 1 ต่อปี

การจดัท�าโครงการ  Energy Saving (GRI103-2,3)
บรษิทัฯ ไดด้�าเนินโครงการ Energy Saving โดยเริม่ตน้จากการสรา้งความตระหนกัรูแ้ละสรา้งจติส�านึกทีด่ใีนการอนุรกัษพ์ลงังาน โดยสรา้งการมีสว่นรว่มของพนกังาน

ทกุระดบัในองคก์ร ผา่นโครงการ ปิด ปรบั ปลด ลด ซึง่เป็นแนวปฏิบตัใินการลดการใชพ้ลงังานไปยงัพนกังานในส�านกังานและสาขาตา่งๆ  เพ่ือปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของพนกังานใน

องคก์ร ตลอดจนการตดิตามผลการด�าเนินงาน เพ่ือประเมินผลส�าเร็จของโครงการอยา่งตอ่เน่ือง

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

ลดการใชพ้ลงังาน ลดการใชท้รพัยากร ลดการใชเ้ชื้อเพลงิ
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ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า  304,507.96 kWh

ลดลงจากปี 2563   16.51 %

ลดค่าใชจ้า่ย   262,524.22 บาท

ปรมิาณการใชน้�า้   4,466.00 m3

ลดลงจากปี 2563   19.88 %

ลดค่าใชจ้า่ย   8,767.29 บาท

ปรมิาณการใชน้�า้มนัเชื้อเพลงิ 186,487.44 ลติร

ลดลงจากปี 2563   11.35 %

ลดค่าใชจ้า่ย   1,062,059.34 บาท** 

ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 639,075.61 kgCO
2
 

ลดลงจากปี 2563   12.51 %

TNDT
ร่วมใจ

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

** มูลคา่เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 คดิเป็น 9.19% เน่ืองจากราคา

น�า้มนัมีการปรบัราคาสูงข้ึนจากปี 2563 เฉลี่ย 9.70 บาท/ลิตร



รายงานแห่งความย ัง่ยนื ๒๕๖๔ 85

ผลการด�าเนนิงานดา้นพลงังานและการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (GRI103-3)

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าระบบจดัเก็บขอ้มูลการใชพ้ลงังานขององคก์ร โดยในปี 2564 พบวา่การบรโิภคพลงังานภายในองคก์รโดยภาพรวมมีปรมิาณลดลง โดยเฉลี่ย

คดิเป็นรอ้ยละ 16.05% เมื่อเทยีบกบัปี 2563 สง่ผลใหก้ารปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในภาพรวมลดลงรอ้ยละ 12.51% เมื่อเทยีบกบัปี 2563 ซึง่เป็นผลจากโครงการ 

Energy Saving และ การชะลอตวัทางเศรษฐกิจจากวกิฤตของไวรสัโควดิ 19 ท�าใหมี้การใชพ้ลงังานในสว่นทีเ่ป็นตน้ทนุผนัแปรลดลง รวมถึงนโยบาย Work from home 

ซึง่สง่ผลตอ่การลดการใชพ้ลงังานในส�านกังานอยา่งมีนยัส�าคญั แตใ่นทางกลบักนัมูลคา่การใชพ้ลงังานโดยภาพรวมมีมูลคา่สูงข้ึน 138,270.49 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

2.29% อนัเป็นผลสบืเน่ืองจากราคาน�า้มนัทีมี่การปรบัตวัสูงข้ึนอยา่งมากในปี 2564 โดยราคาน�า้มนัดเีซล ปรบัราคาสูงข้ึน เฉลี่ย 9.70 บาท/ลิตร  

การใชพ้ลงังานในองคก์ร  (ลา้นบาท)

6.176.03

4.87

1.23
0.08

1.49

0.09

ผลการด�าเนินงานการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก (kgCO
2
)

730,434 639,076

569,684
505,008

156,824 130,938

3,926
3,129

*ขอ้มูลการแปลงค่าพลงังานเป็นหน่วย kgCO2 อา้งองิมาตรฐาน “ IPCC Guidelines for National   Greenhouse Gas Inventories ”

2563 2564

2563 2564

800,000

600,000

400,000

200,000

0

4.46
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5. สง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาและต่อยอดนวตักรรมเพือ่ความปลอดภยั และลดผลกระทบดา้นรงัสที ัง้ผูป้ฏบิติังานผูเ้กีย่วขอ้ง รวมถงึสภาพแวดลอ้ม
โดยรอบ

การพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมของ TNDT ไดมี้การด�าเนินการอยา่งตอ่เน่ืองมาโดยตลอดตัง้แตก่อ่ตัง้บรษิทัฯ ดว้ยเป็นธุรกิจใหบ้รกิารดา้นวชิาชพีการตรวจ

สอบความปลอดภยัทางวศิวกรรมในภาคอุตสาหกรรมทีมี่ความเสีย่งสงู โดยอาศยัพ้ืนฐานเทคโนโลยจีากอเมรกิาและยุโรป เมือ่การใหบ้รกิารตอ้งปฏิบตัใินสถานทีข่องลกูคา้

ภายในประเทศไทยเป็นสว่นใหญ ่ซึง่มีความหลากหลายของประเภทอุตสาหกรรม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ดา้นภูมิศาสตร ์วฒันธรรมขององคก์ร ฯลฯ จงึเป็นความจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งมี 

การประยุกตใ์ช ้ท ัง้ดา้นวชิาการและประสบการณจ์ากภาคสนามมาพฒันาเครือ่งมือ อุปกรณ ์ทัง้ทางเทคโนโลย ีและการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม 

มาใหบ้รกิารลกูคา้ทีมี่ประสทิธภิาพสงูสุด เพ่ือความน่าเชือ่ถือ ยกระดบัความปลอดภยัทางวศิวกรรมในภาคอุตสาหกรรมและความยัง่ยนืของธุรกิจ  

บรษิทัฯ จงึใหก้ารสนบัสนุนพนกังานทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญ มีความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มาโดยตลอด ดว้ยเชือ่มัน่วา่จะเป็นจดุเริม่ตน้ของการพฒันานวตักรรม

ภายในใหมี้ความไดเ้ปรยีบทางธุรกิจ รวมถึงมีความพรอ้มรบัมือตอ่การเปลีย่นแปลง โดยเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพ่ือน�ามาปรบัใชใ้นกระบวนการด�าเนินธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการ

พฒันาแนวคดิทีมี่ประโยชนแ์ละสรา้งคณุคา่ตอ่องคก์รอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี 2564 ไดด้�าเนินการ ดงัน้ี

5.1 บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้แผนก Creative Research and Development (CRD) ข้ึน (ภายหลงัการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภายในองคก์ร ปี 2564 ไดเ้ปลีย่นชือ่ 

เป็นแผนก Advanced NDT & Maintenance) เพ่ือใหบุ้คลากรทีมี่ความสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์คดิคน้ รวมถึงพฒันาเครือ่งมือและอุปกรณ ์ไดใ้ชค้วามสามารถ 

ในการสรา้งนวตักรรมทีมี่คณุภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้รงิ ชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการใหบ้รกิาร 

ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดร้บัทนุสนบัสนุนภายใต ้โครงการ “แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน” จากส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ตามนโยบายสง่เสรมิ 

ดา้นการสรา้งนวตักรรม ของรฐับาล ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “ระบบขบัเคลือ่น เครือ่งเอกซเรย ์กึง่อตัโนมติั ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชือ่มท่อ ล�าเลยีงน�า้มนัและ
กา๊ซโดยเทคนคิไม่ท�าลาย” และใชท้นุดงักลา่วในการประดษิฐเ์ครือ่งมือระบบขบัเคลือ่นฯ จนแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2561 และน�ามาใชง้านจรงิใน “โครงการท่อส่งกา๊ซ
ธรรมชาติเสน้ท่ี 5 ส่วนท่ี 2” ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัระหวา่งปี 2561 - 2563 มีมูลคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 52 ลา้นบาท และในปี 2563 ไดร้บังานสว่นขยายของโครงการฯ เพ่ิมเตมิ  

รวมถึงใน “โครงการทอ่สง่น�า้มนัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ชว่งอยุธยา ถึงชยัภูมิ” ทีบ่ริษทัฯ ไดร้บัระหวา่งปลายปี 2562 - 2564 มีมูลคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 

27 ลา้นบาท

5.2 จดัตัง้โครงการ “TNDT Creative Knowledge Center” เพ่ือส่งเสรมิใหพ้นกังาน ที่มีพ้ืนฐานดา้นความคิดสรา้งสรรคแ์ละมีทศันคตเิชิงบวกไดพ้ฒันา 

และตอ่ยอดความคดิ น�าไปสูก่ารปรบัปรุงกระบวนการท�างาน การบรหิารจดัการรวมถึงพฒันาตอ่ยอดธุรกิจไดต้ามยุคสมยัเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตไดต้อ่ไป  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงการน�ารอ่งโดยคดัเลอืกพนกังานทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รว่ม จ�านวน 9 คน และเชญิวทิยากรภายนอกผูมี้ความเชีย่วชาญดา้นกระบวนการ

คดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) จ�านวน 2 คน มาใหค้วามรูท้ ัง้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิผา่นระบบออนไลน ์

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา
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5.3 รว่มมือกบัพนัธมิตรทัง้ภาครฐัและเอกชนเพ่ือพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม เริม่จากการพฒันาดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีรซ์ึง่เป็นธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ รว่มกบั 

สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สทน.) ตามบนัทกึขอ้ตกลงทีไ่ดล้งนามรว่มกนัเมือ่ปี 2563 โดยในปี 2564 ไดมี้การประชุมรว่มกนัระหวา่งฝ่ายบรหิาร 

2 ครัง้ และมีการแลกเปลีย่นองคค์วามรูใ้นระดบัปฏิบตักิารอยูเ่สมอตามโอกาส เพือ่พฒันาการใหบ้รกิาร การสรา้งนวตักรรม การผลติเครือ่งมือ อุปกรณ ์วสัดุทีเ่ก่ียวกบัรงัส ี

ซึง่จะเป็นประโยชนใ์นภาคอุตสาหกรรมตา่งๆ  ของประเทศไทย

ประชุม ณ ส�านกังานใหญ่

ประชุม ณ ส�านกังานสาขาระยอง 2

อบรม / ดงูาน 

ณ สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) - เทคโนธานี
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5.4 ปรบัปรุงกระบวนการท�างานดว้ยการน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  เขา้มาใช ้เพ่ือลดขัน้ตอนทีซ่ �า้ซอ้น และชว่ยในการวางแผนการจดัสรรทรพัยากรทางธุรกิจ  

มีระบบการจดัเก็บขอ้มูลภายในทีเ่ขา้ถึงง่ายและปลอดภยั ซึง่จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถท�างานรว่มกนัไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน และตอบสนองตอ่การด�าเนินธุรกิจ 

ในปัจจบุนั

5.5 น�าเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใหบ้รกิารทดสอบและตรวจสอบในกระบวนการใหบ้รกิารลกูคา้ซึง่เป็นวธิกีารตรวจสอบดว้ยการภาพถา่ยรงัสโีดยใชเ้ครือ่งมือทีส่ามารถ

แปลงสญัญาณภาพเอกซเรยแ์บบอนาล็อกเป็นภาพดจิติอล หรอื Computerized Radiography (CR) โดยใชอุ้ปกรณร์บัภาพทีเ่รยีกวา่ Image plate แทนการใชฟิ้ลม์แบบ

ดัง้เดมิ ซึง่จะสามารถแสดงภาพผลการถา่ยทางรงัสผีา่นทางหนา้จอคอมพิวเตอรไ์ดท้นัท ีมีขอ้ด ีดงัน้ี

(1) ลดเวลาในการปฏิบตังิานลงไดถึ้ง 50%

(2) ลดคา่ใชจ้า่ยในการสัง่ซื้อฟิลม์และน�า้ยาลา้งฟิลม์

(3) ลดอนัตรายจากการรบัรงัสขีองผูป้ฏิบตังิานลงถึง 25%

6. ส่งเสริมใหมี้โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดลอ้มภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจจากผูบ้ริหาร และพนกังาน 

จากทุกหน่วยงาน 

จากสถานการณแ์พรร่ะบาดอยา่งรุนแรงของเชื้อไวรสั Covid -19 ท�าใหปี้ 2564 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมไ่ดมี้โครงการหรอืจดักิจกรรมภายนอกมากนกั แตไ่ดมุ้ง่เนน้ 

ไปทีกิ่จกรรมภายในบรษิทัฯ โดยใหค้วามส�าคญักบัการรกัษา ซอ่มแซม และปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มภายในองคก์ร ซึง่ไดมี้การจดักิจกรรม 5 ส. ของแตล่ะหน่วยงานเป็นประจ�า  

เพ่ือสรา้งความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ทศันียภาพทีส่ะอาด สวยงาม เพ่ิมพ้ืนทีใ่ชส้อย รวมถึง เกิดสุขอนามยัทีด่ตีอ่พนกังาน และลดอนัตรายจากสตัวมี์พิษตา่งๆ  ซึง่ไดร้บัความรว่มมือ 

เป็นอยา่งดจีากพนกังานทกุหน่วยงาน

ส�านกังานสาขาระยอง
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ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพฯ

ก่อนปรบัปรงุ                                                 หลงัปรบัปรงุ 
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การใหค้วามรูพ้ื้นฐานแก่ชมุชน
ลกัษณะธุรกิจของบรษิทัฯ สว่นใหญเ่ป็นการใหบ้รกิาร ณ สถานทีป่ฏิบตังิานของลกูคา้ มีความหลากหลายของลกัษณะ อุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้ดา้นภูมิศาสตร ์

วฒันธรรม ฯลฯ เชน่ การทดสอบทอ่สง่กา๊ซ/น�า้มนั ระหวา่งภูมิภาค ซึง่มีระยะทางหลายรอ้ยกิโลเมตร ผา่นหลายจงัหวดั หลายชุมชน หรอื เป็นทอ้งทุง่นา ป่าหญา้ขา้งทาง 

หมูบ่า้น รวมถึงเสน้ทางการจราจร เป็นตน้ ซึง่ใชร้ะยะเวลาตอ่เน่ืองตัง้แตเ่ริม่จนสิ้นสุดโครงการมากกวา่ 1 ปี อาจสง่ผลกระทบตอ่การด�าเนินชวีติตามปกตขิองคนในชุมชน หรอื

กีดขวางเสน้ทางคมนาคม อกีท ้งัในขณะทีท่ �าการทดสอบและตรวจสอบทีจ่ �าเป็นตอ้งใชร้งัสเีป็นสว่นประกอบ อาจเกิดการกระจายของสารรงัสใีนบรเิวณทีป่ฏิบตังิาน บรษิทัฯ  

จึงตระหนกัและใหค้วามส�าคญัอย่างยิ่งในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ดว้ยการบอกกลา่ว การใหค้วามรูพ้ื้นฐานแกชุ่มชนกอ่นเริม่ 

ปฏิบตัิงาน รวมถึงในขณะที่ปฏิบตัิงานไดจ้ดัใหมี้ระบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน ชุมชนและสิ่งแวดลอ้มโดยรอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ดา้นความปลอดภยั  

ร่วมพฒันาชมุชน/สงัคม
การอยูร่ว่มกนั

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรมและประเพณี ทอ้งถ่ินทกุศาสนาในพ้ืนทีท่ีป่ฏิบตังิาน เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิตลอดจนการรว่มกนัพฒันา เพ่ือสรา้งคณุภาพ

ชวีติทีด่ ีโดยสรา้งงาน สนบัสนุนกิจกรรม และใหค้วามชว่ยเหลอืตามโอกาสอยา่งเหมาะสมใหแ้กค่นในชุมชนและสงัคม เชน่ การบรจิาคโลหติ รว่มจดักิจกรรมงานวนัเดก็แหง่ชาต ิ

การบรจิาคปฏิทนิเกา่ เพ่ือน�าไปจดัท�าสือ่การเรยีนการสอนใหก้บัผูพิ้การทางสายตา การบรจิาคไสล้กูแม็กซ ์- หว่งอลมิูเนียม เพ่ือคนพิการเคลือ่นไหวทางรา่งกาย การบรจิาค

ตุก๊ตาและของเลน่ใหแ้กเ่ดก็ดอ้ยโอกาส การสง่เสรมิอาชพีใหแ้กผู่พิ้การ การจา้งเหมาชว่งงาน แกผู่พิ้การ รวมถึงเขา้รว่มกิจกรรมเพ่ือสงัคมรว่มกบัสมาคมบรษิทัจดทะเบียนฯ 

หรอืองคก์รตา่งๆ  ตามโอกาส

ลดผลกระทบ

ไมส่รา้งผลกระทบตอ่ชุมชนบรเิวณโดยรอบ สถานทีป่ฏิบตัิงาน รวมถึงตลอดระยะเวลาการเดนิทาง ตลอดจนการอนุรกัษท์รพัยากรและสิ่งแวดลอ้มของชุมชน 

ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

7. การจดัการของเสยีและวสัดเุหลอืใชอ้ย่างมีความรบัผดิชอบโดยน�าหลกั 3R มาใช ้และจดัการวตัถุอนัตรายอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม

บริษทัฯ ไดน้�าแนวคิดการจดัการวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้อย่างมีความรบัผิดชอบโดยหลกัการ 3R มาประยุกตใ์ช ้ซึ่งประกอบดว้ย การน�ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  

การใชซ้�า้ (Reuse) และการลดการใช ้(Reduce) มาเป็นหลกัในการจดัการวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ โดยไดก้�าหนดค�านิยาม และความหมาย รวมถึงการแยกประเภทของวสัดุทีไ่มใ่ช ้

แลว้ทีเ่กิดจากกระบวนการท�างานของบรษิทัฯ และรณรงคใ์หพ้นกังานคดัแยกขยะส�านกังานเบ้ืองตน้กอ่นรวบรวมไปทิ้งในถงัใหญเ่พ่ือความสะดวกในการก�าจดั โดยสามารถ 

น�าไปจ�าหน่าย และน�ามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในกิจกรรมตา่งๆ  ของบรษิทัฯ ได ้
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นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการน�ากระดาษที่เหลือจากการสัง่ตดักระดาษ 

หนา้ซองฟิลม์มาใชง้านเอกสารภายในบรษิทัฯ และเอกสารภายนอกทีไ่มเ่ป็นทางการ 

ควบคู่กบัการน�ากระดาษ Re-use มาใชซ้ึ่งไดเ้ริ่มด�าเนินมาตัง้แต่ปี 2561 และ 

ในปี 2564 ไดมี้การปรบักระบวนการท�างานโดยมุ่งเนน้การใชไ้ฟลอ์เิล็กทรอนิกส ์

แทนกระดาษ เพ่ือลดปริมาณการใชก้ระดาษ ลดค่าใชจ้่าย และช่วยลดปัญหา 

สิง่แวดลอ้มในทางออ้ม ซึง่มีผลการเปลี่ยนแปลง ดงัน้ี

ค�านยิาม

ประเภท ความหมาย

วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้หรอื

สิง่ปฏิกูล

สิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้หรอืของเสยีทัง้หมดทีเ่กิดข้ึนจาก

ทกุกิจกรรมของบรษิทัฯ ตลอดจนของเสยี 

ทีเ่ป็นผลิตภณัฑเ์สือ่มคณุภาพและน�า้ทิ้ง  

ทีมี่องคป์ระกอบหรอืคณุลกัษณะทีเ่ป็นอนัตราย

ขยะทัว่ไป ขยะทีบ่รษิทัฯ ไมต่อ้งการน�ากลบัมาใช ้หรอืไม่

ตอ้งการน�าไปจ�าหน่าย และก�าหนดใหถ้กูน�าไปก�าจดั

โดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน เชน่ เศษอาหาร  

ใบไม ้เศษไม ้กระป๋อง ถุง หรอืขวดบรรจอุาหาร 

เครือ่งดืม่ เป็นตน้

ขยะอนัตราย สิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ ทีมี่องคป์ระกอบหรอื

ปนเป้ือนสารอนัตราย ขยะทีก่�าจดัไดย้าก  

ซึง่อาจกอ่ใหเ้กิดอนัตรายตอ่สิง่มีชวีติ หรอื 

ตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งถาวร ไดแ้ก ่ถา่นไฟฉาย 

แบตเตอรี ่หลอดไฟ กระป๋องส ีกระป๋องสสีเปรย ์

วสัดุทีป่นเป้ือนน�า้มนั หรอืสารเคมี กาก และภาชนะ

บรรจสุารเคมี

ปรมิาณการใชก้ระดาษเฉลีย่ท ัง้บรษิทัฯ

ปี 2564 ปี 2563
%ลดลง

เม่ือเทียบกบัปี 2563

522,500 854,000 38.82 %

นอกจากน้ี ยงัสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรและพลงังานทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่และมีประสทิธิภาพ และ/หรอืปรบัเปลี่ยนเพ่ือน�ากลบัมาใชใ้หมใ่หเ้กิดประโยชน์

อยา่งสูงสุด น�าไปสูก่ารลดตน้ทนุในการด�าเนินการ และใหค้วามรูแ้กพ่นกังานในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอยูเ่สมอ

-  ตรวจสอบ / ปรบัปรงุสถานท่ี เพือ่ความพรอ้มใช ้-

-  ดดัแปลงวสัดเุหลอืใชเ้ป็นชิ้นงานใหม่ -

เป้าหมาย : ลดปรมิาณการใชก้ระดาษอย่างนอ้ยปีละ 2%
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การจดัการของเสยีและเศษวสัดท่ีุเหลอืจากการใหบ้รกิาร

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

(บาท)

2561 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจากการ

ฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 270.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล เวสต ์

เทคโนโลย ี(1999) จ�ากดั 

(มหาชน)

12,896.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจากการ

ถา่ยภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 760.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาก 

การฉดีชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,040.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 2,070.00

4 ถา่ยไฟฉาย ถา่ยไฟฉาย

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทัฯ

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

73.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ

5 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

1.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 74.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบ

โดยไมท่�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 51.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

240,372.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 51.00

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

(บาท)

2562 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจากการ

ฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 300.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล 

เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

จ�ากดั (มหาชน)

15,312.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจากการ

ถา่ยภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 1,500.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาก 

การฉดีชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,490.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 3,290.00

4 ถา่ยไฟฉาย ถา่ยไฟฉาย 

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทัฯ

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

40.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ -

5 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

1.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 41.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบ 

โดยไมท่�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 41.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

161,098.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 41.00

การก�าจดัวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ ประเภทขยะอนัตราย ไดแ้ก่ น�า้ยาลา้งฟิลม์ กระป๋องสีสเปรย ์ เศษผา้ปนเป้ือนน�า้มนัหรือสารเคมี หลอดไฟฟ้าเก่าใชง้านแลว้ และ 

ถ่ายไฟฉายและแบตเตอรร์ี ่  โดยสง่ก�าจดักบัสถานประกอบการทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายใหด้�าเนินการ โดยผลการด�าเนินการในปีทีผ่า่นมา ตัง้แต ่ปี 2562 - 2564 

พบวา่วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ปรมิาณมีแนวโนม้ทีเ่พ่ิมข้ึนและลดลง ตามรายละเอยีดทีจ่ะแสดงดา้นลา่ง ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดก้�าหนดแนวทางส�าหรบัการพฒันาโดยจะก�าหนดเป้าหมาย

ในการบรหิารจดัการวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ในปีตอ่ๆ ไป คอื การลดตน้ทนุการก�าจดัวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ด�าเนินการก�าจดัของเสยีอนัตราย / วสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ของบรษิทัฯ ดว้ยวธิีการทีถ่กูตอ้ง โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี
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ปี ล�าดบั รายการ กระบวนการเกดิ การก�าจดั จ�านวน ผูร้บัก�าจดั
ราคา 

(บาท)

2563 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจากการ

ฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 730.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล เวสต ์

เทคโนโลย ี(1999) จ�ากดั 

(มหาชน)

13,888.00

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจากการถา่ย

ภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 510.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาก 

การฉดีชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,200.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 2,440.00

4 ถา่ยไฟฉาย ถา่ยไฟฉาย 

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทัฯ

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

25.00 ส�านกังานเขตบางกะปิ -

5 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

1.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 41.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบ 

โดยไมท่�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 44.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

277,855.00

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 41.00

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

(บาท)

2564 1 เศษผา้ปนเป้ือน

น�า้มนัสารเคมี

เชด็ชิ้นงานทีเ่กิดจากการ

ฉดีสเปรย์

ท�าเชื้อเพลิงผสม 320.00 บรษิทั โปรเฟสช ัน่แนล เวสต ์

เทคโนโลย ี(1999) จ�ากดั 

(มหาชน)

17,561.40

2 น�า้ยาลา้งฟิลม์ ลา้งฟิลม์ทีเ่กิดจากการถา่ย

ภาพดว้ยรงัสี

ฝังกลบ 1,520.00

3 กระป๋องสเปรย์ สเปรยท์ีเ่กิดจาก 

การฉดีชิ้นงาน

ปรบัเสถียรและฝังกลบ 1,808.00

4 หลอดไฟเสือ่ม

สภาพ

หลอดไฟเสือ่มสภาพ

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทั

สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

10.00

5 ถา่ยไฟฉายและ

แบตเตอรี่

ทีใ่ชภ้ายในบรษิทัฯ สง่ก�าจดัทีส่ �านกังานเขต

บางกะปิ

2.00

น�า้หนกัรวมสทุธิ (กโิลกรมั) 3,648.00

6 วสัดุกมัมนัตรงัส ี

Ir-192

การทดสอบ 

โดยไมท่�าลาย

สง่คนืผูผ้ลิต 36.00 ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

100%

281,105.72

จ�านวนรวมสทุธิ (ชิ้น) 36.00

หมายเหตุ : 
 วสัดุกมัมนัตรงัส ี Ir-192 เป็นการน�าเขา้มาจากผูผ้ลิต

ตา่งประเทศ 100% และ สง่คนืใหก้บัผูผ้ลิตตา่งประเทศ 100% 
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8. มีแนวทางการปฏบิติัในการควบคุมการปฏบิติังานกบัวตัถุอนัตราย ต ัง้แต่กระบวนการจดัเกบ็ เคลือ่นยา้ย การน�าไปใช ้ตลอดจนการจดัการของ
เสยีอย่างถูกตอ้งเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มนอ้ยท่ีสดุ

บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการปฏิบตัิงานที่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวตัถุอนัตราย โดยมุ่งมัน่ใหเ้กิดการด�าเนินงานทีมี่ความปลอดภยัและสง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

นอ้ยที่สุด ตัง้แต่กระบวนการจดัเก็บ การเคลื่อนยา้ยเพ่ือน�าไปใชง้าน ตลอดจนการจดัการอย่างถูกตอ้งภายหลงัการใชง้านแลว้ โดยมอบหมายใหฝ่้ายอาชีวอนามยั  

ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม รบัผิดชอบรว่มกนักบัคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ในการการบรหิารจดัการเพ่ือควบคมุ ก�ากบั ดแูล ตลอดจนการจดัการใหเ้ป็นไป 

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้ง  ไมก่อ่ใหเ้กิดอนัตรายแกผู่ป้ฏิบตังิานและผลกระทบตอ่ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการสรา้ง

ความตระหนกัใหก้บัสมาชกิครอบครวั TNDT ชว่ยลดปรมิาณวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ในสถานทีท่ �างานและลดผลกระทบจากวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีมี่ตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถึงลดตน้ทุน 

ในการก�าจดัวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้อกีดว้ยอนัตรายแก่ผูป้ฏิบตัิงานและผลกระทบตอ่ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ควบคูไ่ปกบัการสรา้งความตระหนกัใหก้บัสมาชกิครอบครวั TNDT  

ชว่ยลดปรมิาณวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ในสถานทีท่ �างานและลดผลกระทบจากวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีมี่ตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถึงลดตน้ทนุในการก�าจดัวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้อกีดว้ย
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SMART 

PEOPLE

“การสรา้งแรงบนัดาลใจและสนบัสนุน”
พนกังานทุกระดบัตามความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเท่าเทียมกนั เพื่อใหพ้นกังาน

พฒันาทกัษะ ความเชีย่วชาญ และความช�านาญตามที่ตนเองถนดั รวมถึงรว่มกนัคิดคน้และพฒันา

นวตักรรมใหม่ๆ  มาใชใ้หเ้กิดประโยชนเ์ชงิพาณิชย ์ท ัง้เครือ่งมือ อุปกรณ ์ตลอดจนวธิีในการใหบ้รกิาร  

โดยค�านึงถึงความปลอดภยัและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนเป็นส�าคญั ซึง่สง่ผลใหพ้นกังานมีคณุภาพชวีติ 

ทีด่ยีิง่ข้ึน รวมถึงการสง่ตอ่ไปสูค่รอบครวัและสงัคมโดยรอบ ตามเป้าหมายและความส�าเร็จทีต่ ัง้ใจไวบ้น 

พ้ืนฐานของมาตรฐานสากลรวมถึงกฎระเบียบ กฎหมาย และอืน่ๆ ของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งภายใต ้

กรอบกตกิา การแขง่ขนัทีด่อียา่งเครง่ครดั
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การปฏบิติัตามหลกัสทิธิมนุษยชนและ
การปฏบิติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การปฏบิติัตามหลกัสทิธิมนุษยชน (GRI 108-2)

บรษิทัฯ ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส�าคญัตอ่การเคารพสทิธิมนุษยชน

ดว้ยความเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนั โดยค�านึงถึงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และ

เสรภีาพของบุคคล และไมแ่บง่แยกความแตกตา่งในเรือ่งถ่ินก�าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิ

สผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ชนช ัน้ ความพิการ สถานภาพการสมรส 

สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม 

ความเชื่อทางสงัคม การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง และอื่นๆ  

ตามหลกัการพ้ืนฐานทีส่ �าคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธิมนุษยชน ซึง่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบริษทัย่อย ตอ้งปฏิบตัิตาม

นโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัในการท�างาน  

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

ทีช่อบดว้ยกฎหมายเดยีวกนั และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดหรอืคกุคาม 

ไม่วา่จะเป็นทางวาจา หรือทางการกระท�าต่อบุคคลอื่น ไม่เลือกปฏิบตัิหรือกีดกนั 

ผูห้น่ึงผูใ้ด และส่งเสริมใหทุ้กคนมีความตระหนกัและส�านึกในสิทธิหนา้ที่และ 

ความรบัผดิชอบของตนทีมี่ตอ่บุคคลอืน่และสงัคม

ในปี 2564 นอกจากพนกังานคนไทย บริษทัฯ ยงัมีการจา้งงานชาวตา่ง

ชาต ิ34 คน ซึง่มีความแตกตา่งทัง้ในเชื้อชาต ิศาสนา ภาษา และวฒันธรรม ฯลฯ 

ท�างานรว่มกนั ไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ัง้ในเรื่องเทคนิคการท�างานและการ

พฒันาความรู ้ โดยบริษทัฯ ดูแล และปฏิบตัิตอ่พนกังานทุกคน ทุกชาติ ศาสนา  

ดว้ยความเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั

นโยบายการจา้งงาน 

ยึดหลกัการพิจารณาจากความรูค้วามสามารถของผูส้มคัร โดยไม่เลือก

ปฏิบตัิ และไม่กีดกนัทางเพศ ศาสนา หรือเรื่องอืน่ใดที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิ

งาน ซึง่ลกัษณะการจา้งงานจะแบง่เป็น 2 รูปแบบ คอื การจา้งเป็นพนกังานประจ�า 

และการจา้งแบบชัว่คราวทีจ่ะก�าหนดระยะเวลาจา้งอยา่งชดัเจน 

สรา้งความเท่าเทียมและต่อยอดความส�าเรจ็

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบตัติามสทิธขิ ัน้พ้ืนฐานทีพ่นกังาน

และครอบครวัของพนกังานพึงจะไดร้บั โดยค�านึงถึงความเสมอภาค ความเทา่เทยีม 

เทยีบเทา่ หรอืมากกวา่มาตรฐานพ้ืนฐานตา่งๆ ทีพ่นกังานควรไดร้บัอยา่งแทจ้รงิ ไดแ้ก่

(1) ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม  

เป็นธรรม และเทา่เทยีมกนั

(2) ไมล่ะเมิดสทิธสิว่นบุคคล และไมเ่ปิดเผย หรอืเผยแพรข่อ้มูลสว่นบุคคล 

ซึง่เป็นขอ้มูลสว่นตวัของพนกังาน รวมถึงการไม่สง่มอบขอ้มูลของพนกังานใหก้บั

บุคคลภายนอกโดยพลการ นอกเหนือจากการด�าเนินการดา้นกฎหมาย

(3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ 

การศึกษาดูงาน เขา้ร่วมสมัมนา และฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

รวมถึงตา่งประเทศอยา่งสม�า่เสมอ เพ่ือเรยีนรูเ้ทคนิคใหม่ๆ  ตามยุคสมยัเสรมิสรา้ง

ความช�านาญในวชิาชพี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการลูกคา้ 

ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเพียงพอในทกุกระบวนการ รวมถึงรองรบัการเพิ่มสายธุรกิจ

ใหมข่องบรษิทัฯ

(4) สนับสนุนใหพ้นักงานใชค้วามสามารถในการวิจยัและพัฒนา  

เพ่ือประดษิฐ ์คดิคน้เครือ่งมือ อุปกรณ ์และนวตักรรมใหม่ๆ  ทีท่นัสมยัตามมาตรฐาน

สากล สามารถใชง้านไดจ้รงิ เพ่ือลดตน้ทุนในการบรกิารทัง้ ตอ่องคก์ร และลูกคา้ 

บริษทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบตัิตามสิทธิข ัน้พ้ืนฐานที่พนกังานและครอบครวัของพนกังานพึงจะไดร้บั  

โดยค�านึงถึงความเสมอภาค ความเทา่เทยีม เทยีบเทา่ หรอืมากกวา่มาตรฐานพ้ืนฐานตา่งๆ ทีพ่นกังานควรไดร้บัอยา่งแทจ้รงิ

PDPA Policy

(5) จดัสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนทีท่ �างาน มีพ้ืนทีท่ �างานรว่มกนั มีแหลง่คน้ควา้

หาความรูท้ ัง้แบบออนไลน์ (Knowledge Center) ผ่านเว็บไซตข์องบริษทัฯ  

www.tndt.co.th และหอ้งสมุดภายในส�านกังาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณท์ีจ่ �าเป็น  

เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา
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(6) จดัหาระบบ และอุปกรณ์ความปลอดภยัตามขอ้ก�าหนด 

และกฎหมาย ส�าหรบัพนกังาน ลูกคา้ และชุมชน เพ่ือป้องกนัอนัตรายทีอ่าจ 

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน  

สิง่แวดลอ้ม และชือ่เสยีงของลูกคา้

(7) ให ้ความส�าค ัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานและให ้ความ 

ช่วยเหลือพนกังานตามโอกาส เช่น จดัพ้ืนที่ส�าหรบัการละหมาดของพนกังาน

มุสลิม หอ้งน�า้นมแม่ และหอ้งพยาบาล จดังบส่งเสริมดา้นกีฬา กระเชา้เยี่ยม

พนกังานกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร การจดัท�าโครงการพืชผกัสวนครวัในสถาน

ประกอบกิจการ เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัจดัพ้ืนทีแ่ละอุปกรณส์�าหรบัสนัทนาการ 

เพ่ือใหพ้นกังานได ้ออกก�าลงักาย เชน่ โตะ๊ปิงปอง สนามฟุตบอล สนามเปตอง 

และลานกวา้ง ส�าหรบัจดักิจกรรม / งานสงัสรรคใ์นโอกาสตา่งๆ เป็นตน้

- ลานกวา้ง ส�าหรบัพกัผ่อน และท�ากจิกรรม - 

Development

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา
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“โครงการพชืผกัสวนครวั” 

บริ เวณลานกิจกรรมภายในส�านักงานสาขาระยอง  

เพ่ือสง่เสรมิการสรา้งความสมัพนัธแ์ละการท�างานรว่มกนั

- เยีย่มพนกังาน - 

- สนบัสนุนการเล่นกฬีา / การท�ากจิกรรมร่วมกนั - 

(8) เปิดโอกาส และมีชอ่งทางใหพ้นกังานสามารถรอ้งทกุข ์หรอืขอ้เสนอแนะเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กิดจากการปฏิบตังิานผา่นทางตูร้บัความคดิเห็น / E-mail / ไปรษณีย ์

/ ฝ่ายทรพัยากรบุคคล / แบบสอบถามของบรษิทัฯ เป็นตน้ โดยไมมี่การเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีนแตอ่ยา่งใด
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ในปี 2564 บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั 

สถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพันธ์ และสวสัดิการแรงงาน  

ประจ�าปี 2564 “ระดบัประเทศ” เม่ือวนัที ่10 กนัยายน 2564 จากกรมสวสัดกิารและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่ไดร้บัเป็นปีที ่2 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนิน

การตามมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

อย่างเคร่งครดั เพ่ือใหพ้นกังาน มีคุณภาพชีวติที่ดี ปลอดจากปัญหายาเสพติด  

โดยมีการสุ่มตรวจแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติดรวม 115 คน (8,332 ครัง้) และ 

ไมพ่บ แอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิแตอ่ยา่งใด

นอกจากนัน้ ในชว่งสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 ที่ตอ่เน่ืองยาวนาน 

คณะกรรมการสวสัดิการฯ ซึ่งเป็นตวัแทนจากแต่ละหน่วยงาน ไดป้ระสาน 

การท�างานร่วมกบัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัฯ โดยส่งเสริม 

สนบัสนุนขอ้มูล ขา่วสารโรคระบาด และชอ่งทางการแจง้ / การรอ้งทกุข ์การประสาน

ความร่วมมือ และความชว่ยเหลือในชว่งการระบาด และการท�างานของพนกังาน 

ในลกัษณะ work from anywhere เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและผูมี้สว่น 

ไดส้ว่นเสียโดยรอบใหส้ถานการณผ์่านพน้ดว้ยดี ท ัง้น้ี เป็นไปอยา่งเหมาะสมและ 

เพ่ือความยัง่ยนืขององคก์รตอ่ไป

กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม (GRI 401-2)
ค่าตอบแทน

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิข ั้นพ้ืนฐาน 

ทีพ่นกังานพึงจะไดร้บั ใหค้า่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เชน่ จากการประเมิน

ผลการปฏิบตัิงานประจ�าปี การประเมินผลตามแผนกลยุทธข์องบริษทัฯ ในชว่ง  

3 - 5 ปี และการจดัสวสัดิการเพิ่มเติมจากที่บริษทัฯ พึงใหท้ี่มากกวา่กฎหมาย

ก�าหนด เชน่ กองทุนส�ารองเลี้ยงชพี การประกนัชวีติและประกนัอุบตัิเหตุ รวมถึง

การดแูลสุขภาพอนามยั โดยจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ�าปีตามลกัษณะของงานที่

เก่ียวขอ้ง และการรว่มมือกบัธนาคารของรฐัในการจดัสวสัดกิารเงินกูป้ระเภทตา่งๆ 

ในอตัราดอกเบ้ียต�า่กวา่สถาบนัการเงินทัว่ไป เพ่ือเป็นทนุในการสรา้งงานสรา้งอาชพี

เสรมิ หรอืชว่ยแกปั้ญหาหน้ีสนิสว่นตวัในครอบครวัของพนกังานทัง้ระยะส ัน้และระยะ

ยาวซึง่ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ใหผ้อ่นคลายไดด้ว้ยด ีนอกจากน้ี ยงัจดัสถานทีป่ฏิบตัิ

งานใหมี้สภาพแวดลอ้มทีด่ ี มีมุมพกัผอ่นและลานกิจกรรมใหก้บัพนกังาน รวมถึง 

การจดัหาอุปกรณท์ีจ่ �าเป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ / CEO

คา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็น

ไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด 

และเพ่ือประโยชนส์งูสุดของบรษิทัฯ ระดบัคา่ตอบแทนระยะสัน้ ไดแ้ก ่เงินเดอืน โบนสั 

และผลตอบแทนจงูใจในระยะยาว จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิานทางการเงิน 

และการปฏิบตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธใ์นระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบตังิาน 

การพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโต 

ทางผลก�าไรของบรษิทัฯ 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจะพิจารณาโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุ

ปี เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน

ก�าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

โดยใชก้ารชี้วดัแบบรายบุคคล (KPIs) อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั โดยจะน�า

ผลของการประเมินมาบริหารจดัการในเรื่องของการใหร้างวลัตอบแทน และการ

พิจารณาความกา้วหนา้ในสายอาชีพ เพ่ือสรา้งแรงจงูใจควบคู่กบัการพฒันาและ

เพ่ิมศกัยภาพใหก้บัผูบ้รหิาร

ค่าตอบแทนพนกังาน

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงนิ  
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนกังาน โดยค�านึงถึง 

ความเหมาะสม ความเป็นธรรม ตามความรู ้ความสามารถ รวมถึงผลการปฏิบตัิ

งานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบัค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกนั  

รวมถึงค่าตอบแทนพนกังานจะตอ้งเหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และ 

การเตบิโตของบรษิทัฯ

ในรอบปี 2564 พนกังานไดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ไดแ้ก ่ 

เงินเดอืน รวมรายไดอ้ืน่ๆ โบนสั กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี คา่วชิาชพี และโบนสั (ถา้

มี) เป็นตน้

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุส�ารองเลี้ยงชพีในนามบรษิทัฯ 

ส�าหรบัพนกังานของบริษทัฯ ทุกคน โดยแต่งตัง้ใหบ้ริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนกสิกรไทย จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน โดยเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 

2548 เป็นตน้มา บริษทัฯ จะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนในอตัรารอ้ยละ 5 - 10 

ของเงินเดอืนพนกังาน ทัง้น้ี เป็นไปตามเง่ือนไขอายุการท�างาน โดยพนกังานจา่ย

เงินสะสมในอตัราไม่ต�า่กวา่รอ้ยละ 5 ของเงินเดือน แต่ไม่เกินอตัราที่บริษทัฯ  

จา่ยสมทบ
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ตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯ ไดย้า้ยเขา้กองทุน 

เค มาสเตอร ์ พูล ฟันด ์ โดยบริษทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ�ากดั 

ยงัคงท�าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซึ่งพนกังานสามารถจา่ยเงินสะสมไดใ้นอตัรา 

รอ้ยละ 5 - 15 ของเงินเดอืน ตัง้แตเ่ริม่เขา้กองทนุฯ โดยบรษิทัฯ ยงัคงจา่ยเงินสมทบ 

เขา้กองทนุในอตัรารอ้ยละ 5 - 10 ของเงินเดอืนพนกังาน (เกณฑเ์ดมิ) ซึง่พนกังาน

สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เพ่ือสรา้ง 

ผลตอบแทนทีด่ที ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนทีส่งูข้ึนตามอายุงาน

และประเภทของกองทนุทีต่นเองเลือก เพ่ือใหรู้จ้กัการเก็บออมไวใ้ชใ้นอนาคต และ/

หรอื สรา้งความมัน่คงทางการเงินหลงัการเกษียณอายุ ในปัจจบุนัมีจ�านวนสมาชกิ

กองทนุฯ ทัง้สิ้น 49 คน

(2) ค่าตอบแทนอืน่

คณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนพนกังานทุก

คน (รอ้ยละ 100) ยงัมีบทบาทในการดแูล จดัการ สวสัดกิารทีค่วรมี หรอืควร

ไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและตามความตอ้งการของ

พนกังานในแตล่ะหน่วยงาน รวมถึงการจดักิจกรรมเพ่ือสง่เสรมิความสามคัคแีละ 

ผูกสมัพนัธพ์นกังานใหมี้โอกาสร่วมกนัท�ากิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรม 5ส 

ร่วมกนัจดัระเบียบพ้ืนที่ท�างาน ปรบัภูมิทศันภ์ายในบริษทัฯ และบริเวณใกล้

เคยีงเป็นตน้

นอกจากสวสัดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด บริษทัฯ จดัให ้

มีสวสัดิการต่างๆ เพ่ิมเติมใหก้บัพนกังาน เช่น สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล  

การประกนัชวีติและอุบตัเิหตุกลุม่ การตรวจสุขภาพประจ�าปี สวสัดกิารเงินชว่ย

เหลือ และ อืน่ๆ เชน่ เงินชว่ยเหลืองานศพกรณีพนกังาน บิดา มารดา บุตร หรอื  

คูส่มรสที่ชอบดว้ยกฎหมายของพนกังานเสียชีวติ เงินชว่ยเหลือกรณีพนกังาน

สมรส กรณีพนกังานอุปสมบท เงินกูย้ืมกรณีฉุกเฉิน การจดัหาแหล่งเงินกู ้

ซื้อบา้นในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ เป็นตน้รวมถึงใหค้วามส�าคญักบัคุณภาพชีวติ 

ของพนกังานและใหค้วามชว่ยเหลือพนกังานตามโอกาส เชน่ จดัพ้ืนที่ละหมาด

ส�าหรบัพนกังานมุสลิม หอ้งน�า้นมแม่ หอ้งพยาบาล จดังบส่งเสริมดา้นกีฬา 

กระเชา้เยี่ยมพนกังานกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร การจดัท�าโครงการพืชผกั 

สวนครวัในสถานประกอบกิจการ เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัจดัพ้ืนที่ และ

อุปกรณส์�าหรบัสนัทนาการ เพ่ือใหพ้นกังานไดอ้อกก�าลงักาย เชน่ โตะ๊ปิงปอง  

สนามฟุตบอล สนามเปตอง และลานกวา้งส�าหรบัจดักิจกรรม / งานสงัสรรค ์

ในโอกาสตา่งๆ เป็นตน้

ผลตอบแทน และสวสัดิการตามความสามารถอย่างเหมาะสม  
เป็นธรรม และเทา่เทยีมกนั

ขอ้เสนอแนะ

บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบตัติามกฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งในเรื่องการต่อตา้นการทุจริต

คอรปัช ัน่โดยเคร่งครดั อีกทัง้ ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรอ้งทุกข ์หรือ 

เสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกิดจากการปฏิบตัิงานผ่านทาง E-mail / ไปรษณีย ์ /  

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ จะไมมี่การเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรยีน 

ในปี 2564 ไมมี่กรณีพนกังานผดิขอ้บงัคบัตามมาตรฐานหรอื

กฎหมาย รวมถึงไมมี่การรอ้งทกุขแ์ตอ่ยา่งใด
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ค่าตอบแทนพนกังาน

เงินเดอืน+รายไดอ้ืน่ๆ

2564 101,677,686.70

2563 113,066,298.0

2562 117,826,645.00

2564 343,369.64

2563 906,386.78

2562 1,064,992.07

สวสัดกิาร2564 3,454,743.00

2563 3,876,005.00

2562   3,673,411.00

คา่วชิาชพี

2564 -

2563 1,626,426.00

2562            2,082,102.00

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

2564 -

2563 -

2562 936,878.00

โบนสั

รวมค่าตอบแทนพนกังาน
2564 105,475,799.34

2563 119,382,643.78

2562  125,128,352.07

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร

เงินเดอืน + รายไดอ้ืน่ๆ

2564 7,576,860.00

2563 9,822,852.00

2562 9,822,852.00

2564 319,469.87

2563 246,210.92

2562 355,657.42

สวสัดกิาร2564 7,896,329.87

2563 10,733,770.92

2562 10,870,398.42

รวม

2564 -

2563 664,708.00

2562 691,889.00

กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี

2564 -

2563 -

2562 -

โบนสั
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GSB
2564 16
2563 27
2562  25 

IBANK
2564 4
2563 7
2562 7

โอกาสเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน เพือ่ขจดัปัญหาหนี้สนิ

บรษิทัฯ ไดล้งนามในบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) รว่มกบัสถาบนัการเงินทัง้ของภาครฐัและเอกชนถึง 3 แหง่ ไดแ้ก ่ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารออมสนิ ธนาคาร

อิสลาม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต�า่ใหพ้นกังานมีโอกาสเขา้ถึงไดง้่าย สามารถน�าไปแกปั้ญหาหน้ีสิน หรือน�าไปเป็นเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริมนอกเวลางาน  

รวมไปถึงการขอสินเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่จากการด�าเนินการดงักล่าว มีพนกังานทีส่มคัรเขา้รว่มโครงการฯ และไดร้บัการอนุมตัิเงินทุน / สินเชือ่แลว้จ�านวน 32 ราย  

(ตอ่เน่ือง) หรอืคดิเป็น 10.81% ของจ�านวนพนกังานทัง้หมด 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชพี

เพศ จ�านวน แผนการลงทุนฯ จ�านวน สะสมลกูจา้ง สมทบนายจา้ง

หญงิ 13 คน

แผนที ่1 2 คน 5 % 8 คน 5 % 2 คน

แผนที ่2 7 คน 8 % 1 คน 6 % 3 คน

แผนที ่3 2 คน 10 % 3 คน 7 % 2 คน

แผนที ่4 2 คน 14 % 1 คน 9 % 2 คน

10 % 4 คน

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

ชาย 36

แผนที ่1 16 คน 5 % 16 คน 5 % 8 คน

แผนที ่2 6 คน 6 % 1 คน 6 % 3 คน

แผนที ่3 10 คน 8 % 2 คน 7 % 4 คน

แผนที ่4 4 คน 9 % 1 คน 8 % 2 คน

10 % 8 คน 9 % 3 คน

15 % 8 คน 10 % 16 คน
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ขอ้มูลพนกังานปี 2564

รายการ
จ�านวน (คน)

2562 2563 2564

เพศชาย 264 262 229

เพศหญงิ 66 68 67

รวม 330 330 296

ประเภทพนกังาน
จ�านวน (คน)

เพศชาย เพศหญงิ รวม

ผูบ้รหิารระดบัสูง 1 1 2

ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย 9 1 10

ผูบ้รหิารระดบัแผนก 9 2 11

เลขานุการบรษิทั 0 2 2

วศิวกร 40 0 40

หวัหนา้งาน 22 11 33

ชา่งเทคนิค 129 6 135

พนกังานธุรการ / ส�านกังาน 19 44 63

รวม 229 67 296
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51 48
60

เขา้

ออก

13 12
31

2562 2563 2564 2562 2563 2564

83

50

80

17
11

33

2562 2563 2564 2562 2563 2564

ช่วงอายุพนกังานลาออก

7

3

41

115

ปวช./ปวส.
16

78

มธัยมศกึษาตอนปลาย
29

7

ปรญิญาตรี

ปรญิญาโท

การศกึษา

ชาย หญงิ

จ�านวนพนกังาน (ประจ�า / สญัญาจา้ง) ลาออก

21-30 ปี

31-40 ปี

57

14

41-50 ปี 5

51 ปีขึ้นไป 8

พนกังานประจ�า

21-30 ปี

31-40 ปี

6

20

41-50 ปี 4

51 ปีขึ้นไป 2

พนกังานสญัญาจา้ง
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คณะกรรมการอสิระ        : independent@tndt.co.th

ส�านกัเลขานุการบรษิทั    : secretary@tndt.co.th

หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีน   : whistleblow@tndt.co.th

คณะกรรมการอสิระ ส�านกัเลขานุการบรษิทั 
หน่วยรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 

(สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร 10240

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

080-0702553

โทรสาร : 02-735-1941  

มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส / ผูร้อ้งเรยีน

บรษิทัฯ มีนโยบายในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ โดยผูร้อ้งเรยีนเลือกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยตนเองได ้ หากเห็นวา่ 

การเปิดเผยนัน้ อาจท�าใหเ้กิดความไมป่ลอดภยัหรอืเกิดความเสยีหาย กรณีทีผู่ร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ จะเก็บรกัษาขอ้มูลของบุคคลดงักลา่วไวเ้ป็นความลบั

และด�าเนินการแกไ้ข โดยใหมี้การตรวจสอบขอ้มูล ตลอดจนมีการรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งทีมี่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญั เพ่ือพิจารณา ใหข้อ้เสนอแนะ 

และด�าเนินการแกไ้ขเยยีวยา หรอืด�าเนินการทางกฎหมายส�าหรบัการกระท�าความผดิดงักลา่วตอ่ไป

ช่องทางการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ 
คณะกรรมการไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่การมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ จงึก�าหนดใหมี้ชอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน กรณีทีถ่กูละเมิดสทิธิ หรอื

แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ อนัเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาธุรกิจของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลในการตดิตอ่อยา่งชดัเจน ดงัน้ี

เลขานุการบริษทั / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จะเป็นผูร้วบรวม เสนอต่อคณะกรรมการอิสระ / คณะกรรมการตรวจสอบและ 

คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาตามล�าดบั โดยไดเ้ผยแพรช่อ่งทางไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ (www.tndt.co.th) แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 คูมื่อหลกัการ

ก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ

ไมมี่การรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสทิธิ หรอืพบการไมป่ฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

ชาย หญงิ

คน
คน

คน
คน

คน
คน

คน
คน

คน
คน

ศาสนนา
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โครงการ/กจิกรรมท่ีสนบัสนุนงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการท�างาน เพือ่ลดการเกดิอบุติัการณ/์อบุติัเหตุ ต่อบคุลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั 

โครงการ KYT
เป็นกิจกรรมทีส่นบัสนุนงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ดว้ยวธิีการวเิคราะหห์รอืคาดการณถึ์งอนัตรายทีอ่าจเกิดข้ึนจากการท�างาน พรอ้มทัง้ก�าหนด 

มาตรการหรอืวธิีการจดัการอนัตรายเหลา่นัน้เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการท�างาน เป็นการชว่ยคน้หาอนัตรายทีแ่อบแฝงอยูใ่นการท�างาน นอกจากจะท�าใหพ้นกังาน

ไดมี้สว่นรว่มในการคน้หาและก�าหนดวธิีการป้องกนัอนัตรายจากการท�างานแลว้ยงัท�าใหเ้กิดความสามคัคใีนการด�าเนินกิจกรรม เพ่ือสรา้งจติส�านึกดา้นความปลอดภยั

ในการท�างาน

2562 2563 2564

SOCs Card/HazOb & Near Miss Report 
การท�าแบบสงัเกตความปลอดภยัและการสือ่สาร (Safety observation and communication) เป็นการการชี้บง่อนัตราย การวเิคราะหอ์นัตรายเพ่ือน�าเอาขอ้คดิเห็น

มาปรบัปรุงการออกแบบใหค้รอบคลุมและมีการป้องกนัการเกิดเหตุการณท์ีไ่มพึ่งประสงค ์(Undesirable events) เพ่ือใหก้ารท�างานไดม้าตรฐานและปลอดภยัยิง่ข้ึน 

2562 2563 2564

                  พนกังานเขา้ร่วมกจิกรรมความถี ่12 คร ัง้ ต่อเดอืน                                                 เป็นไปตามเกณฑ์

                  พนกังานเขา้ร่วมกจิกรรมความถี ่12 คร ัง้ ต่อเดอืน                                                 เป็นไปตามเกณฑ์
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Safety and Healthy

การบรหิารจดัการดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั

บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการวางรากฐานระบบการจดัการ ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้งโดยจดัใหมี้เจา้หนา้ที่

ความปลอดภยัในการท�างาน และจดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เพ่ือรว่มกนัก�าหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์มาตรการ

ความปลอดภยัดา้นตา่งๆ แผนงานและเป้าหมายดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยั รวมทัง้ไดจ้ดัตัง้คณะท�างานดา้น อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ข้ึน เพ่ือใหอ้งคก์ร

มีมาตรฐานและแนวปฏิบตัใินการด�าเนินกิจกรรมใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

กลยุทธ์ดา้นความปลอดภยั

 ทิศทางของกลยุทธ์ด ้านความปลอดภัยจะมุ่งเน้นส่งเสริม  

สรา้งความตระหนกั และปลูกฝังจิตส�านึก เพ่ือใหเ้กิดพฤติกรรมที่เป็น

วฒันธรรมแห่งความปลอดภยั โดยใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 

ดา้นความปลอดภยัเพ่ือยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั และใชเ้ครื่องมือ 

ที่ เ ป็น เทคโนโลยีสมัย ใหม่สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ือใหลุ้ม่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้ว่มงานกบับรษิทัฯ 

มัน่ใจไดว้่าจะมีความปลอดภยัตลอดการปฏิบตัิหนา้ที่ ไม่เกิดอุบตัิเหตุ 

ถึงขัน้รา้ยแรง จนสง่ผลกระทบตอ่ชุมชน และสิง่แวดลอ้มโดยรอบ

ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

บรษิทัฯ ค�านึงถึงความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

ในการท�างานของพนกังานทกุระดบัเป็นส�าคญั จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ข้ึน 

เพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิและตดิตามผลการปฏิบตังิาน โดย

จดัใหมี้การประชุมฯ เป็นประจ�าทกุเดอืน เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานตาม

นโยบาย และรายงานสถิตกิารเกิดอุบตัเิหตุจากการท�างาน รวมถึงการจดั

ท�าเอกสารวธิีการปฏิบตังิาน การจดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะ

สม เพ่ือป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนตอ่บุคลากร ทรพัยส์นิ และสภาพ

แวดลอ้ม อกีทัง้ ยงัจดัใหมี้การอบรมและกิจกรรมตา่งๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ    
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บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
สู่สาธารณชน ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและพนกังานทุกคน ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดประกาศ และการฝึกอบรม โดยเปิดโอกาส
ใหมี้ส่วนร่วมในการน�าเสนอขอ้คิดเห็นและปฏิบติัตาม เพื่อใหก้าร
ด�าเนินงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยับรรลุ 
ตามนโยบายดงักล่าว

บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการขอรบัรองระบบมาตรฐาน 

การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซึ่งประกอบดว้ยประเด็น 

ส�าคญัของระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบ

รษิทัฯ เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานในการบรหิารจดัการในดา้นอาชวีอนามยัและ 

ความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งไดด้�ารงหรือพัฒนาใหเ้ป็นไปตาม 

ขอ้ก�าหนดของระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ตลอดจน 

เป็นการป้องกันอนัตรายที่อาจท�าใหเ้กิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วย 

จากการท�างานของผูป้ฏิบตัิงาน พนกังานมีสุขภาพอนามยัที่ดี สถานที่

ท�างานน่าอยู ่ น่าท�างาน (Healthy workplace) และเกิดความปลอดภยั

ทัง้ต่อองค์กรต่อผูป้ฏิบตัิงานและบุคคลอื่นๆ ที่อาจไดร้บัผลกระทบ 

จาก กิจกรรมของบริษัทฯ และผลกระทบต่อสิ่ ง แวดล้อมและ 

ความน่าเชือ่ถือในการบรกิาร

การตรวจสอบดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม

การตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏบิติังาน
การตรวจสอบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้มในการท�างาน มุ่งเนน้เพ่ือสืบคน้สาเหตุของอนัตรายดา้นต่างๆ ที่อาจมีแนวโนม้ก่อใหเ้กิด 

ผลกระทบ หรอืมีความเสีย่งตอ่ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของผูป้ฏิบตังิาน หรอือาจกอ่ใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิ ซึง่สามารถเกิดข้ึนไดจ้ากเครือ่งมือ อุปกรณ ์ 

รวมถึงสภาพสิง่แวดลอ้มในการท�างานไดท้กุขัน้ตอน ณ สถานทีป่ฏิบตังิาน การตรวจสอบฯ จงึเป็นสว่นหน่ึงทีช่ว่ยใหส้ามารถหาความผดิปกตทิีเ่กิดข้ึน หรอื การกระท�าใดๆ  

ทีอ่าจสง่ผลใหเ้กิดอนัตราย จากความไมส่อดคลอ้ง หรอืไมเ่ป็นไปตามวธิีการปฎิบตังิานทีก่�าหนด เพ่ือใหส้ามารถแกไ้ข หรอืหามาตรการป้องกนัทีเ่หมาะสม 

บรษิทัฯ จงึสง่เสรมิ ปลูกฝังพนกังานใหมี้ความตระหนกัและตอ้งยดึมัน่ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน รวมถึงเตรยีมพรอ้มในการแกไ้ขหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

อยูเ่สมอ โดยค�านึงถึงความปลอดภยัตอ่พนกังานชุมชน สิง่แวดลอ้ม และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เป็นส�าคญั 

ฝ่ายอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม (HSE) ไดก้�าหนดแผนการตรวจสอบ (HSE Internal Audit) เพ่ือประเมินและตรวจสอบ โดยการ

บนัทึกขอ้มูล การแกไ้ข และติดตามผลการปฏิบตัิงานของพนกังานจากทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้ง และความถูกตอ้งตามวธิีการปฎิบตัิงาน 

ทีก่�าหนด
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แผนการตรวจสอบ
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ล�าดบั หน่วยงาน ตวัชี้วดั (คร ัง้/ปี) คร ัง้ท่ี วนัท่ีด�าเนนิการ ผลการด�าเนนิการ

1 ชลบุรี 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9

22 มกราคม 2564

19 กุมภาพนัธ ์2564

19 มีนาคม 2564

23 เมษายน 2564

21 สงิหาคม 2564

28 กนัยายน 2564

14 ตุลาคม 2564

20 พฤศจกิายน 2564

11 ธนัวาคม 2564

75.00%

2 ก�าแพงเพชร 3 1

2

3

20-21 เมษายน 2564

23-24 สงิหาคม 2564

29-30 พฤศจกิายน 2564

100.00%

ตรวจสอบตามแผนงานของส่วน HSE&OSQA ก�าหนด

3 กรุงเทพ 4 1

2

3

4

11 สงิหาคม 2564

6 ตุลาคม 2564

25 พฤศจกิายน 2564

23 ธนัวาคม 2564

100.00%

4 สงขลา 1 1 30 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2564 100.00%

5 อยุธยา / ปทมุธานี 2 1

2

26 สงิหาคม 2564

30 พฤศจกิายน 2564

100.00%

6 สระบุร ี/ นครราชสมีา 1 1 23 ธนัวาคม 2564 100.00%

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

เปรยีบเทียบการตรวจสอบความปลอดภยั ปี 2562 - ปี 2564

ล�าดบั หน่วยงาน ตวัชี้วดั (คร ัง้/ปี)
ปี เป้าหมาย**

2562 2563 2564 2565

1 ชลบุรี 12 100.00%

เป็นไป

ตามเป้าหมาย

100.00%

เป็นไป

ตามเป้าหมาย

66.66%* คงไวซ้ึง่ 100%

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

ตรวจสอบตามแผนงานของส่วน HSE&OSQA ก�าหนด

3 กรุงเทพ 4

เริม่ ปี 2564

100.00%

เป็นไป

ตามเป้าหมาย

คงไวซ้ึง่ 100%
4 สงขลา 1

5 อยุธยา / ปทมุธานี 2

6 สระบุร ี/ นครราชสมีา 1

หมายเหตุ 
*การตรวจสอบไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายเน่ืองจากสถานการณ ์COVID-19

**เป้าหมาย ปี 2565 เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจงึตอ้งมีการตรวจสอบงานดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม เพ่ือใชส้�าหรบั

การปรบัปรุงและพฒันา โดยมุง่เนน้ใหก้ารตรวจสอบงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม บรรลุเป้าหมาย 100% ทกุหน่วยงาน รวมไปถึงหน่วยงาน

ในอนาคตทีก่�าลงัจะเกิดข้ึน
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ภาพการตรวจสอบงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ประจ�าปี 2564
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การอบรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม

บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานเกิดการรบัรูแ้ละตระหนกัในเรื่องของอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัและปลูกฝัง 

ใหเ้ห็นความส�าคญัของความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานทุกกระบวนการที่เก่ียวขอ้งอยู่เสมอ โดยมุ่งเนน้การปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานสากล และขอ้กฎหมาย 

ทางดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั ส่งผลใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจ สามารถปฎิบตัิงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ปลอดภยั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งสู ่

ความส�าเร็จอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร

การอบรม ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ล�าดบั หลกัสตูร
ผูมี้ส่วนไดเ้สยี (คน) รวม 

(คน)พนกังาน ลูกคา้ ผูร้บัเหมา/คูค่า้ นกัศกึษาฝึกงาน

1. หลกัสูตรการป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี 22 - 20 2 44

2. หลกัสูตรความปลอดภยั อาชวีอนามยัฯ 31 - 3 - 34

3. หลกัสูตรการขบัข่ีเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ 8 - - - 8

4. หลกัสูตรการซอ้มแผนฉกุเฉนิดา้นรงัสรีวม 36 - 8 - 44

5. หลกัสูตรการจดัเก็บและการจดัการสารเคมี 7 - 1 - 8

6. หลกัสูตร COVID-19 Awareness 25 - 12 - 37

7. หลกัสูตรการใชเ้ครือ่งมือและวธิีการฉดีพ่นยาฆา่เชื้อ 

Covid-19

18 - - - 18

8. หลกัสูตรฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ 154 - 19 - 173

9. หลกัสูตรฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 178 - 8 - 186

10. หลกัสูตร working at Height Knowledge training 36 - 4 1 41

11. หลกัสูตรการสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภยั 1 - - 1

12. หลกัสูตร MSW Training 2 - 5 - 7

13. หลกัสูตรทบทวนความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ 88 - 21 - 109

14. หลกัสูตร Confined Space ความปลอดภยัในการท�างาน

ในทีอ่บัอากาศ 4 หนา้ที ่(ส�าหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน 

ผูช้ว่ยเหลือ และผูป้ฏิบตังิาน )

15 - 3 - 18

ล�าดบั หวัขอ้การประเมิน
เกณฑก์ารประเมิน รวม 

(คน)ดมีาก ดี ปานกลาง นอ้ย ปรบัปรงุ

การประเมินการเขา้ร่วมการอบรม

1. ความรูใ้นหลกัสูตร (กอ่น) 

เขา้รบัการอบรม

1.60% 37.50% 52.40% 7.30% 1.30% 100.00%

2. ความรูใ้นหลกัสูตร (หลงั) 

เขารบัการอบรม

71.40% 27.904% 0.60% 0.00% 0.00% 100.00%

3. สามารถน�าความรูจ้ากการอบรม

ประยุกตใ์ชใ้นงาน

64.10% 34.30% 1.60% 0.00% 0.00% 100.00%

การประเมินวิทยากร

1. ความเชีย่วชาญในหลกัสูตรฝึกอบรบ 62.50% 34.90% 2.50% 0.00% 0.00% 100.00%

2. การเรยีบเรยีงเน้ือหา การบรรยายเขา้ใจง่าย 62.50% 36.20% 1.30% 0.00% 0.00% 100.00%

3. เปิดโอกาสใหซ้กัถาม หรอืการมีสว่นรว่ม 60.60% 36.80% 2.50% 0.00% 0.00% 100.00%

4. การตอบค�าถามทีต่รงประเดน็ชดัเจน 56.20% 41.90% 1.90% 0.00% 0.00% 100.00%

5. เอกสารคูมื่อ และสือ่ประกอบการเรยีน การสอน 42.90% 53.30% 3.20% 0.60% 0.00% 100.00%

6. ความพึงพอใจโดยภาพรวมการฝึกอบรม  63.20% 33.30% 3.50% 0.00% 0.00% 100.00%

การประเมินความรู ้ความเขา้ใจ และหลกัสตูร 
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การปฏบิติังานดา้นรงัสอีย่างปลอดภยั
บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) ประกอบกิจการทดสอบและตรวจสอบดา้นความปลอดภยัทางวศิวกรรมดว้ยเทคนิคไมท่�าลาย (NDT) จงึจ�าเป็นอยา่งยิง่ 

ที่จะตอ้งจดัใหมี้แนวทางในการปฏิบตัิที่เก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานดา้นรงัสี เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบตัิงาน และ 

ประชาชนทัว่ไป 

RADIOGRAPHIC TESTING-RT 

ไดมี้การน�าขอ้ก�าหนด กฎเกณฑ ์มาตรฐานในเรื่องเก่ียวกบัความ

ปลอดภยัทางรงัส ีซึง่มีหลายองคก์รทัง้ระดบัระหวา่งประเทศและระดบัประเทศ 

ไดแ้ก ่

• คณะกรรมาธิการระหวา่งประเทศ วา่ดว้ยการป้องกนัอนัตราย 

จากรงัส ี(International Commission on Radiological Protection: ICRP)

• ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ (International Atomic 

Energy Agency: IAEA)

• องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour  

Organization: ILO)

• คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าดว้ยหน่วยทางรงัสีและ 

การตรวจวดั (International Commission on Radiation Units and  

Measurement: ICRU)

• คณะกรรมการพลงังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิของประเทศไทย (Atomic 

Energy For Peace Committee)

• กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ 

ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัรงัสี

ชนิดกอ่ไอออน พ.ศ. 2547

โดยผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งในบริษทัฯ ไดร้่วมกนัพิจารณาขอ้เสนอแนะ

ตา่งๆ  ประเทศทีมี่การใชป้ระโยชนจ์ากรงัสไีดน้�าไปใช ้โดยอาจใชโ้ดยตรง หรอื 

มีการปรบัปรุงใหเ้หมาะกบัการใชใ้นบริษทัฯ โดยเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยั 

อยา่งสูงสุดทัง้ตอ่พนกังาน องคก์ร ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม



รายงานแห่งความย ัง่ยนื ๒๕๖๔ 115

การป้องกนัอนัตรายจากรงัสจีะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายได ้ข้ึนอยูก่บัการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั (Safety organization) ใหมี้ประสทิธภิาพสงู 

ประกอบกบัผูป้ฏิบตัิงานทางรงัสีในหน่วยงานนัน้ และผูบ้งัคบับญัชาที่รบัผิดชอบ จะตอ้งรว่มมือกนัใหก้ารสนบัสนุน และใหค้วามสนใจอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนติดตาม 

การจดัการในทกุระดบัช ัน้อยา่งระมดัระวงั โดยอาศยัมาตรการตา่งๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดก้�าหนดข้ึน ดงัตอ่ไปน้ี

จ ัดท�า เอกสารและ

ปรบัปรุงเอกสารอยา่งตอ่เน่ือง

เ ก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานถ่าย

ภาพดว้ยรงัสีอย่างปลอดภัย

โดยมีการประกาศและแจง้ให ้

พนกังานที่เก่ียวขอ้งรบัทราบ

อยา่งทัว่ถึง

การตรวจสอบงานดา้นความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม (HSE Internal Audit) 

เก่ียวกบังานการตรวจสอบโดยวธิีถ่ายภาพดว้ยรงัส ี

(RADIOGRAPHIC TESTING-RT) โดยเจา้หนา้ที ่

ความปลอดภยัในการท�างานระดบัวชิาชพี (จป.วชิาชพี) 

รว่มกบัเจา้หนา้ที่ความปลอดภยัทางรงัสี (RSO) 

ของบรษิทัฯ 

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา
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จ ัด ให ้มี อุปกรณ์ป้องกันอ ันตรายจากรังสี 

ขณะปฏิบัติงาน ตลอดจนการควบคุมและติดตาม 

ค่าปริมาณรงัสีสะสมที่ผูป้ฏิบัติงานจะไดร้บัเครื่องมือ 

ที่ใชว้ดัปริมาณรังสีสะสมประจ�าตัวผู ้ปฏิบัติงานดา้น 

 โดย โอ เอส แอล “Optical Stimulated Luminescent 

Dosimeter (OSL)”

ควบคุมค่าปริมาณรงัสีสะสมที่แต่ละ

บุคคลไดร้บัใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรบั หรืออยู่

ในเกณฑท์ี่กฎหมายก�าหนด โดยออกเป็นกฎ

ระเบียบอย่างชดัเจนใหผู้ป้ฏิบตัิงานดา้นรงัสี

ปฏิบตัิตามอยา่งเครง่ครดั เพ่ือลดความเสี่ยง/

อนัตรายทีจ่ะเกิดข้ึนตอ่สุขภาพของผูป้ฏิบตังิาน

การจดัอบรม และซอ้มแผนฉกุเฉนิทางรงัสี

เตรยีมพรอ้มตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉนิทางรงัสี
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การตรวจตดิตามการไดร้บัปรมิาณรงัสเีป็นประจ�าทกุเดอืน  
โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนดของบรษิทั และตามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย 

ขดีจ�ากดัปรมิาณรงัส ี

บริษทัฯ มีการควบคุมและป้องกนัอนัตรายใหผู้ป้ฏิบตัิงานทางรงัสีไดร้บัรงัสีนอ้ยที่สุดเท่าที่จะสามารถด�าเนินการไดอ้ย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐาน 

การปฏิบตังิานนัน้ ๆ และตอ้งไมใ่หพ้นกังานไดร้บัรงัสเีกินปรมิาณทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมาย 

• กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแดลอ้มในการท�างาน เก่ียวกบัรงัสชีนิดไอออน พ.ศ.2547

• กฎกระทรวงความปลอดภยัทางรงัส ีพ.ศ.2561

พนกังานท่ีใชแ้ผ่นวดัปรมิาณรงัสปีระจ�าตวับคุคล (OSL)

ปี จ�านวน (คน)
การรบัรงัสต่ีอปี

ต ัง้แต่ 1,500 - 4,000 ไมโครซเีวิรต์ ต ัง้แต่ 4,000 ไมโครซเีวิรต์ รบัรงัสไีม่เกนิ 50,000 ไมโครซเีวิรต์

2562 187 13.36 4.27 100.00

2563 149 14.76 2.68 100.00

2564 153 30.03 2.61 100.00

พนักงานที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับร ังสีจะตอ้งมี 

ขีดจ�ากัดปริมาณรงัสียงัผลไม่เกินที่กฎหมายก�าหนด 

โดยตอ้งไมต่�า่กวา่รอ้ยละ 100

รบัรงัสตี ัง้แต ่4,000 ไมโครซเีวริต์ตอ่ปี ไมเ่กินรอ้ยละ 2

รบัรงัสตี ัง้แต ่1,500 - 4,000 ไมโครซเีวริต์ตอ่ปี ไมเ่กิน

รอ้ยละ 10

เป้าหมายปี 2565
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อคัคภียั

สถานการณฉ์กุเฉนิ

สารเคมี

รงัสี

กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด�าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวี

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง ก�าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด�าเนินการดา้นความปลอดภยั  

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัรงัสชีนิดกอ่ไอออน พ.ศ. 2547

ซอ้มปีละ 1 คร ัง้  
--> 100 %

ซอ้มปีละ 1 คร ัง้  
--> 100 %

ซอ้มปีละ 1 คร ัง้
--> 100 %

การเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนองในกรณฉีกุเฉนิ

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้การด�าเนินการ 

เพ่ือเตรียมความพรอ้มและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินอยูเ่สมอในหลายๆ ดา้น  

เพ่ือเป็นการลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์

รวมทัง้จากสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ การจดัท�าแผนเตรียมความพรอ้มกรณี 

เกิดเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นการเตรียมการรบัมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบ

ต่างๆ เพ่ือใหพ้นกังานในบริษทัฯ สามารถปฏิบตัิงานไดใ้นสภาวะวกิฤติไดอ้ย่าง 

มีประสทิธิภาพ อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ ชุมชนรอบขา้งไดว้า่ 

บรษิทัฯ มีความพรอ้มเสมอในการตอบสนองในกรณีฉกุเฉนิ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท�า น�าไปใช ้ และคงไวซ้ึ่งข ัน้ตอนปฏิบตัิเพ่ือตอบโต ้

ภาวะฉุกเฉินทีเ่กิดข้ึนและเพ่ือป้องกนัหรอืบรรเทาผลเสยีหายดา้นอาชวีอนามยัและ

คามปลอดภยัทีอ่าจจะเกิดข้ึน โดยในการวางแผนตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิ โดยพิจารณา

ถึงความจ�าเป็นกบัผูมี้สว่นไดเ้สยีทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ ดา้นความชว่ยเหลือฉุกเฉิน และ

ชุมชนอาศยัโดยรอบ เพ่ือใหก้ารด�าเนินการเพ่ือเตรยีมความพรอ้มและการตอบสนอง

ในกรณีฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงไดก้�าหนดเป็นแผนการด�าเนินงาน  

โดยมีขอบเขตของแผนการเตรียมความพรอ้มและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน  

เ พ่ือใช ้ร ับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินของบริษัทฯ  

โดยมีการประเมินความรุนแรงของสถานการณฉ์ุกเฉิน ประกอบดว้ยเหตุการณ ์

ดงัตอ่ไปน้ี

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

การวิเคราะหโ์อกาสท่ีจะเกดิสถานการณฉ์กุเฉนิ/การวิเคราะหภ์ยัคุกคามและผลกระทบจากในสถานการณต่์างๆ

สถานการณ์
ฉกุเฉนิ

ผลกระทบ

ดา้นอาคาร / 
สถานท่ี / ทรพัยส์นิ

ของบรษิทัฯ

ดา้นบคุลากร/
พนกังาน

ดา้นชมุชน ดา้นสิง่แวดลอ้ม ลกูคา้ คะแนน
ล�าดบั

ความส�าคญั

อคัคภียั 4 4 5 5 4 22 1

สารเคมี 2 2 2 2 1 9 3

รงัสี 3 4 5 5 3 20 2
หมายเหตุ : ระดบัผลกระทบทีเ่คยเกิดข้ึน

ระดบั หมายถงึ หลกัเกณฑก์ารพจิารณาระดบัของผลกระทบ

1 ไมมี่ผลกระทบ ไมส่ง่ผลตอ่ขีดความสามารถในการด�าเนินงานหรอืใหบ้รกิาร

2 ผลกระทบนอ้ย • เกิดความเสยีหายตอ่องคก์รเป็นจานวนเงินในระดบัต�า่

• สง่ผลใหขี้ดความสามารถในการด�าเนินงานหรอืใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 5-10

• ตอ้งมีการปฐมพยาบาล

• สง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและความมัน่ใจตอ่องคก์รในระดบัทอ้งถ่ิน

3 ผลกระทบปานกลาง • เกิดความเสยีหายตอ่องคก์รเป็นจ�านวนเงินในระดบัปานกลาง

• สง่ผลใหขี้ดความสามารถในการด�าเนินงานหรอืใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 10-25

• ตอ้งมีการรกัษาพยาบาล

• สง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและความมัน่ใจตอ่องคก์รในระดบัทอ้งถ่ิน

4 ผลกระทบมาก

• เกิดความเสยีหายตอ่องคก์รเป็นจ�านวนเงินในระดบัสูง

• สง่ผลใหขี้ดความสามารถในการด�าเนินงานหรอืใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 25-50

• เกิดการบาดเจบ็ตอ่ผูร้บับรกิาร/บุคคล/กลุม่คน

• สง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและความมัน่ใจตอ่องคก์รในระดบัประเทศ

5 ผลกระทบมากทีสุ่ด • เกิดความเสยีหายตอ่องคก์รเป็นจ�านวนเงินในระดบัสูงมาก

• สง่ผลใหขี้ดความสามารถในการด�าเนินงานหรอืใหบ้รกิารลดลงมากกวา่ รอ้ยละ 50

• เกิดการสูญเสยีชวีติและ/หรอืภยัคกุคามตอ่สาธารณชน

• สง่ผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและความมัน่ใจตอ่องคก์รในระดบัประเทศและนานาชาติ
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สรปุผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2564

สถานการณฉ์กุเฉนิ การด�าเนนิการ/ความถี่ หน่วยงาน วนัท่ีด�าเนนิการ ผลการด�าเนนิการ

อคัคภียั ซอ้มอพยพหนีไฟ

ปีละ 1 ครัง้

100 %

ส�านกังานกรุงเทพฯ 

ส�านกังานระยอง

หน่วยงานสงขลา

หน่วยงานก�าแพงเพชร

10 ธนัวาคม 2564 

22 ธนัวาคม 2564

4 สงิหาคม 2564

4 ธนัวาคม 2564

100.00 %

สารเคมี ซอ้มสารเคมีหกรัว่ไหล

ปีละ 1 ครัง้

100 %

ส�านกังานกรุงเทพฯ 

ส�านกังานระยอง

หน่วยงานสงขลา

หน่วยงานก�าแพงเพชร

15 ธนัวาคม 2564

19 พฤศจกิายน 2564

16 ธนัวาคม 2564

21 พฤศจกิายน 2564

100.00 %

รงัสี ซอ้มแผนฉกุเฉนิ

ทางรงัสี

ปีละ 1 ครัง้

100 %

ส�านกังานกรุงเทพฯ 

ส�านกังานระยอง

หน่วยงานสงขลา

หน่วยงานก�าแพงเพชร

หน่วยงานชลบุรี

25 ธนัวาคม 2564

16 พฤศจกิายน 2564

9 กรกฎาคม 2564

24 มีนาคม 2564

14 ธนัวาคม 2564

25 พฤศจกิายน 2564

100.00 %

แผนเตรยีมความพรอ้มกรณเีกดิเหตุฉกุเฉนิ ประจ�าปี 2564
การเตรยีมพรอ้มตอบสนองตอ่ภาวะฉุกเฉิน บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัท�า น�าไปใช ้และคงไวซ้ึง่ข ัน้ตอนปฏิบตัเิพ่ือตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทีเ่กิดข้ึนและเพ่ือป้องกนั

หรือบรรเทาผลเสียหายดา้นอาชีวอนามยัและคามปลอดภยัที่อาจจะเกิดข้ึนตามมา โดยในการวางแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน บริษทัฯ ไดพิ้จารณาถึงความจ�าเป็นกบั 

ผูมี้สว่นไดเ้สยีทีเ่ก่ียวขอ้ง เชน่ ดา้นความชว่ยเหลือฉกุเฉนิ และชุมชนอาศยัโดยรอบ ทัง้น้ีบรษิทัฯ มีการทบทวนและปรบัปรุงขัน้ตอนปฏิบตัสิ�าหรบัการเตรยีมความพรอ้ม

และการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิตามชว่งเวลาทีก่�าหนดตามความเหมาะสม โดยไดมี้การจดัท�าแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีเกิดเหตุฉกุเฉนิ ดงัน้ี

สรปุผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2564

การซอ้ม

สถานการณฉ์กุเฉนิ

ผลการด�าเนนิงาน
เป้าหมาย ปี 2565

2562 2563 2564

อคัคภียั 100% 100% 100%

คงไวซ้ึง่ 100%สารเคมี เริม่ด�าเนินการปี 2563 100% 100%

รงัสี 80% 100% 100%



บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)120

ภาพการซอ้มอพยพหนไีฟ ประจ�าปี 2564

ส�านกังานใหญ ่กรุงเทพ

ส�านกังานสาขาระยอง



รายงานแห่งความย ัง่ยนื ๒๕๖๔ 121

ภาพการซอ้มสารเคมีหกร ัว่ไหล ประจ�าปี 2564
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ภาพการซอ้มเหตุฉกุเฉนิทางรงัส ี ประจ�าปี 2564
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การบรหิารจดัการความปลอดภยัทางถนน

บรษิทัฯ มีความตระหนกัเป็นอยา่งยิง่เก่ียวกบัการใชร้ถใชถ้นนของพนกังาน โดยเฉพาะพนกังานทีต่อ้งออกไปปฏิบตังิานในสถานทีต่า่งๆ จงึไดป้ลูกจติส�านึกให ้

กบัพนกังาน ในเรือ่งของการขบัข่ีรถยนตอ์ยา่งปลอดภยัทัง้ตอ่ตนเอง เพ่ือนรว่มงาน ชุมชนตลอดเสน้ทาง และตอ่ผูอ้ืน่ โดยจะตอ้งตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานการมีความรบัผดิชอบ

ตอ่สงัคม บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัการใหมี้มาตรการตา่งๆ มีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้งใหพ้นกังานปฏิบตัอิยูเ่สมอ

บริษทัฯ โดยฝ่ายอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้ม รว่มกบัคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ไดก้�าหนดแนวทางในการด�าเนินการบริหารจดัการ

ความปลอดภยัทางถนน โดยไดจ้ดัท�าเอกสารขัน้ตอนการปฏิบตัไิวอ้ยา่งชดัเจนเพ่ือใหพ้นกังานไดย้ดึถือและปฏิบตั ิภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก�าหนดของลูกคา้ และ

ประกาศใหพ้นกังานทกุคนรบัทราบอยา่งทัว่ถึง

แนวทางในการ

ด�าเนินการเก่ียวกบั

ความปลอดภยัทางถนน

การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยั
ในการขบัรถยนตข์องบรษิทัฯ (DDC)

บทลงโทษกรณฝ่ีาฝืน หรอื
ไม่ปฏบิติัตามกฎระเบยีบ

การสุ่มวดัระดบัแอลกอฮอล์ การด�าเนนิการกรณเีกดิอบุติัการณ ์/
อบุติัเหตุทางรถยนต์

การตรวจสอบความเรว็ในการขบัรถยนต ์
ดว้ยโปรแกรม Smart Fleet Analyst

ขอ้ก�าหนดในการใชค้วามเรว็
บนทอ้งถนน 

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

ขอ้มูลการเกิดอุบตัเิหตุทางถนนของบรษิทัฯ

รถชนตก์นั 
(คร ัง้)

ลกัษณะอืน่ 
(คร ัง้)

2562  2563  2564

18  12  5

5   0  4
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แนวโนม้การเกดิอบุติัเหตุท่ีเกดิขึ้นจากรถยนต ์ปี 2562

ปี 2562 เพิม่ขึ้นจาก ปี 2561  :  7 คร ัง้
ปี 2563 ลดลงจาก ปี 2562   :  11 คร ัง้
ปี 2564 ลดลงจาก ปี 2563   :  2 คร ัง้23

9

12
2562 25642563

ใบส ัง่เจา้พนกังานจราจรปี 2562 - 2564

ปี 2562 เพิม่ขึ้น/ลดลงจาก ปี 2561  :  -  คร ัง้ 
ปี 2563 เพิม่ขึ้นจาก ปี 2562  :  22 คร ัง้
ปี 2564 ลดลงจาก ปี 2563   :  27 คร ัง้

2562 25642563
31

26

53

ใบส ัง่เจา้พนกังานจราจรปี 2562 - 2564

ปี 2562 ลดลงจาก ปี 2561   :  3  คร ัง้ 
ปี 2563 เพิม่ขึ้นจาก ปี 2562  :  22 คร ัง้
ปี 2564 ลดลงจาก ปี 2563   :  27 คร ัง้

2563 256425625942

21

120
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การตรวจวดัและวิเคราะหส์ภาวะการท�างานดา้นแสงสว่าง

เพ่ือประโยชนใ์นการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหเ้กิดความปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐาน และพนกังานเกิดสุขภาพอนามยัที่ดี จงึไดด้�าเนินการ 

ตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท�างานดา้นแสงสวา่ง โดยมีเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน ระดบัวชิาชพี เป็นผูด้ �าเนินการตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

จากการประเมินผลระดบัความเขม้ของแสงสวา่งในบริเวณที่พนกังานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุด หรือตอ้งใชส้าตาอยู่กบัที่ในการท�างานตามกฎกระทรวงฯ  

เก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2549 ของบรษิทัฯ ไดแ้ก ่ส�านกังานกรุงเทพฯ และหน่วยงานตา่งจงัหวดั จ�านวน 336 จดุ พบวา่มีจดุทีเ่ป็นไปตามเกณฑ ์

จ�านวน 333 จดุ และไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์จ�านวน 3 จดุ

สภาพแวดลอ้มและสขุภาพในการท�างาน

บรษิทัฯ ก�าหนดและจดัท�าบญัชรีายการตรวจสุขภาพความเสีย่งของพนกังาน โดยประเมินจากความแตกตา่งทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เครือ่งจกัร และกิจกรรม

การท�างาน เริ่มจากรายการปัจจยัเสี่ยงทางดา้นกฎหมาย เชน่ แสง เสียง ความรอ้น สารเคมี หรือขัน้ตอนอื่นใดที่อาจจะเสี่ยงท�าใหพ้นกังานเกิดโรคจากการท�างาน  

เพ่ือเป็นการตรวจเพ่ือติดตามหรือเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพพนกังาน หรือโรคที่เกิดจากการท�างาน ท�าใหท้ราบสุขภาวะและแนวโนม้ การเจ็บป่วยของพนกังาน หากพบ 

การเจบ็ป่วยในระยะเริม่ตน้จะไดใ้หก้ารรกัษาหรอืด�าเนินการป้องกนัไดท้นัทว่งท ีนอกจากน้ียงัสามารถน�าขอ้มูลผลตรวจสุขภาพพนกังานมาประเมินมาตรการป้องกนัตา่งๆ 

วา่มีประสทิธิภาพเพียงพอหรอืไม่

บริษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ากดั (มหาชน) เล็งเห็นและตระหนกัถึงความส�าคญัของสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของพนกังาน บริษทัฯ  

โดยฝ่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม จงึไดมี้การตรวจวดัวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการท�างานดา้นแสงสวา่ง ทัง้ส�านกังานใหญ่ และหน่วยงานสาขา  

โดยเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท�างาน ระดบัวชิาชพี เป็นผูด้ �าเนินการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสวา่ง และเสยีง พ.ศ. 2549 โดยด�าเนินการตรวจวดัปีละ 1 ครัง้ 

จ�านวนจดุทีต่รวจวดั

336 จุด

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

ตรวจวดัแสงสว่าง TNDT ปี 2564

ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์3 จดุ

เป็นไปตามเกณฑ ์333 จดุ

จากการตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการท�างานดา้นแสงสวา่ง

พบวา่

แสงสวา่งต�า่กวา่เกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัในการท�างานคดิเป็นเปอรเ์ซนตเ์พียง 1% เทา่นัน้
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• ให ้ความรู ้พนักงานเพ่ิมเติมเ ก่ียวกับสุขภาพที่ เ ก่ียวข ้อง รวมถึงการให ้ความรู ้

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท�างานทีเ่หมาะสม

• ซอ่มแซมและเปลี่ยนหลอดไฟทีช่ �ารุดเสยีหายใหมี้สภาพการใชง้านไดป้กติ

• แนะน�าใหพ้นกังานลดระดบัความสูงของโคมไฟส่องสว่างลงมาอยู่ในระยะที่สามารถ 

ใหป้รมิาณแสงสวา่งเพียงพอ

• ใชโ้คมไฟที่ทาดว้ยสีเงินหรือสีขาว ซึ่งมีประสิทธิภาพในการสะทอ้นแสงไดด้ี ช่วยเพ่ิม 

แสงสวา่งในบรเิวณการท�างาน

• เปลี่ยนต�าแหน่งการท�างานไมใ่หอ้ยูใ่นต�าแหน่งทีมี่เงา หรอืเกิดเงาจากตวัผูป้ฏิบตังิาน

• ใชแ้สงสวา่งจากธรรมชาตชิว่ยในการเพ่ิมแสงสวา่ง

• ท�าความสะอาดดวงไฟ ผนงั เพดาน และพ้ืนที/่บรเิวณทีมี่ผลกระทบท�าใหแ้สงสวา่งลดลง

ผลการตรวจสอบ
หน่วยงาน

กรงุเทพ ระยอง สงขลา
จ�านวนจดุทีต่รวจวดั 220 92 24

เป็นไปตามเกณฑ์ 66 68 21

ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 0 0 23

ผลการประเมิน

ปี

100.00%

2561

100.00%

2562

52.00%

2563

100.00%

2564

การด�าเนนิการแกไ้ข / ปรบัปรุง

รายงานรายงาน ตรวจซ �า้ตรวจวดั ประเมนิผล
ปรบัปรุง/

แกไ้ข

MVC Launches on 
all Markets

รายงานเพือ่แจง้ผล
การด�าเนนิการแกไ้ข

ด�าเนนิการปรบัปรุงและแกไ้ขตามความ
เหมาะสม เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์

ตรวจวดัและวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มใน
การท�างานดา้นแสงสว่าง ประจ�าปี

เป็นไปตามเกณฑ ์/ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

แจง้ คปอ. 
รบัทราบ
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สมัผสัเสยีงดงั

เน่ืองจากการปฏิบตัิงานจะตอ้งเขา้ไปด�าเนินการในพ้ืนที่ของลูกคา้บริษทัฯ จึงมีมาตรการป้องกนัโดยใหพ้นกังานที่ออกไปปฏิบตัิงานนอกสถานที่ทุกคน 

ตอ้งสวมใส่อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลใหค้รบถว้น และไดมี้การแนะน�าวธิีสวมใส่ที่อุดหูลดเสียงดว้ยวธิีที่ถูกตอ้งใหแ้ก่พนกังานทราบ เพ่ือการป้องกนัและ 

ลดอนัตรายจากเสยีงดงัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมีประสทิธิภาพ

จ�านวนลกูจา้งท่ีตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ ประจ�าปี 2562-2564

ตวัชี้วดั
ปี (ราย)

2562 2563 2564

จ�านวนลกูจา้งท่ีตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ 91 119 114

ผลตรวจเป็นไปตามเกณฑ์ 63 107 93

ผลตรวจท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 28 12 21

เปอรเ์ซน็ผลตรวจเป็นไปตามเกณฑ์ 69.23% 89.91% 81.57%

แนวโนม้ผลตรวจสขุภาพของพนกังานท่ีตอ้งสมัผสัเสยีงดงัเป็นไปในทิศทางท่ีดขีึ้น
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การตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายฯ ในสถานประกอบการ 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานที่ตอ้งปฏิบตัิงานกบัสารเคมี จึงไดด้�าเนินการตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครดั ฝ่ายความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ �างานและสถานทีเ่ก็บรกัษาสารเคมี

อนัตราย โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือเป็นการควบคุมระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายไม่ใหเ้กินขีดจ�ากดัที่พนกังานสามารถสมัผสั หรือไดร้บัเขา้สูร่า่งกายไดทุ้กวนั 

ตลอดเวลาที่ท�างานโดยไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ตามที่ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการตรวจวดั และการวิเคราะห ์

ผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2559 ไดก้�าหนดใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

ในบรรยากาศของสถานที่ท�างานและสถานที่เก็บรกัษาสารเคมีอนัตรายอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเฝ้าระวงัความปลอดภยัของพนกังานที่ปฏิบตัิงานกบัสารเคมี 

อยา่งตอ่เน่ือง 

ฝ่ายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ไดด้�าเนินการตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ �างาน 

และสถานที่เก็บรกัษาสารเคมีอนัตราย โดยผูท้ี่ข้ึนทะเบียนหรือไดร้บัใบอนุญาตจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (บริษทั เอ็นไวรโ์ปร จ�ากดั) ใบอนุญาต 

เลขที ่ว.-156

  สารเคมีท่ีตรวจ              จุดท่ีด�าเนนิการตรวจ                    สถานท่ีตรวจวดั

Acetic Acid (กรดอะซติิก) 
Acetone (อะซโิตน) 
Isopropyl Alcohol (ไอโซโพรพลิแอลกอฮอล)์ 

หอ้งลา้งฟิลม์ 
หอ้งเกบ็สารเคมี 

ส�านกังานกรงุเทพฯ 
ส�านกังานระยอง 

ผลการตรวจวดั/ ผลการประเมิน 2562 2563 2564 2565

ส�านกังานกรุงเทพฯ
เป็นไปตามเกณฑ ์

100%

เป็นไปตามเกณฑ ์

100%

เป็นไปตามเกณฑ ์

100%
คงไวซ้ึง่ 100% 

ส�านกังานระยอง เป็นไปตามเกณฑ ์

100%

เป็นไปตามเกณฑ ์

100%

เป็นไปตามเกณฑ ์

100%
คงไวซ้ึง่ 100% 

รายงานผลการตรวจวดัและวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและสถานท่ีเกบ็รกัษาสารเคมีอนัตราย

การตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด  

บรษิทัฯ มีความตระหนกัเป็นอยา่งดวีา่แอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิทุกชนิด เป็นสิง่ทีท่ �าให ้
ประสทิธภิาพในการท�างานลดลง และอาจเป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนรว่มงาน และ
บุคคลผูอ้ืน่ กอ่ใหเ้กิดผลเสยีทัง้ตอ่ทรพัยส์นิและชวีติได ้รวมถึงอาจเป็นการผดิขอ้ก�าหนดของลกูคา้และ 

ผดิกฎหมาย ดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือมุง่หวงัลดอุบตัเิหตุและความสูญเสยีตอ่พนกังานและบรษิทัฯ 

ดงันัน้ บริษทัฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ตลอดจน 

ไดก้�าหนดมาตรการตรวจระดบัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิในรา่งกาย กรณีทีผ่ลตรวจยืนยนัวา่พบ
ปริมาณแอลกอฮอลใ์นลมหายใจและพบสารเสพติดใหย้ึดถือบทลงโทษของบริษทัฯ ตามระเบียบ
การปฏิบตับิรษิทัฯ โดยการสุม่ตรวจ (Random Testing)  และไดก้�าหนดไวใ้นขัน้ตอนการปฏิบตังิาน
อยา่งชดัเจน



รายงานแห่งความย ัง่ยนื ๒๕๖๔ 129

การตรวจวดัแอลกอฮอล ์(ลมหายใจ)

ปรมิาณแอลกอฮอล ์= 0 mg%
พนกังานเขา้ไปปฏิบตังิานตามปกติ

ตรวจสอบคร ัง้ท่ี 1
ปรมิาณแอลกอฮอล ์> 0 mg% 
--> พกั 30 นาท ีเพ่ือตรวจวดัอกีครัง้

ตรวจสอบคร ัง้ท่ี 2
ปรมิาณแอลกอฮอล ์> 0 mg% 
--> ไมอ่นุญาตใหพ้นกังานปฏิบตังิานโดยเดด็ขาด

การด�าเนนิการ

การตรวจวดัสารเสพติด (ปัสสาวะ) 

กรณตีรวจแลว้ไม่พบสารเสพติด 
พนกังานเขา้ไปปฏิบตังิานตามปกติ

กรณตีรวจพบว่ามีสารเสพติด 

ห้ามไม่ ให ้พนักงานปฏิบัติงาน และต ้องไปตรวจเพื่ อยืนยันผล  

(Confirmation test) อีกครัง้ โดยหน่วยงานที่มีอ�านาจตรวจยืนยนัผล 

ตามประกาศคณะกรรมการควบคมุยาเสพตดิใหโ้ทษ

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา

ผลการตรวจสอบแอลกอฮอล์
ปี

2562 2563 2564 2565

จ�านวนพนกังานท่ีสุ่มตรวจ (คน) 80 80 80 80

ผลตรวจวดั (0 mg%) 0 mg% 0 mg% 0 mg% คาดว่าไม่พบแอลกอฮอล์
ส�าหรบัพนกังานทุกคน 

ท่ีตรวจวดั 100%

ไม่พบพนกังานท่ีมีปรมิาณแอลกอฮอลเ์กนิ 0 mg% ทุกคนท่ีไดร้บัการตรวจวดั --> เป็นไปตามเกณฑ1์00%

ผลการตรวจสอบสารเสพติด
ปี

2562 2563 2564 2565

จ�านวนพนกังานท่ีสุ่มตรวจ (คน) 80 80 80 80

ผลตรวจวดั 
(ไม่พบสารเสพติด)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ คาดว่าไม่พบสารเสพติด
ส�าหรบัพนกังานทุกคน 

ท่ีตรวจวดั 100%

ไม่พบพนกังานท่ีมีปรมิาณแอลกอฮอลเ์กนิ 0 mg% ทุกคนท่ีไดร้บัการตรวจวดั --> เป็นไปตามเกณฑ1์00%
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หน่วยงานระยอง

 หน่วยงานกรุงเทพฯ

การตรวจสขุภาพพนกังาน

ฝ่าย HSE ก�าหนดและจดัท�าบญัชรีายการตรวจสุขภาพความเสีย่งของพนกังาน โดยประเมินจากความแตกตา่งทางดา้นสภาพแวดลอ้ม เครือ่งมือ และกิจกรรม

การท�างาน เริม่จากรายการปัจจยัเสีย่งทางดา้นกฎหมาย เชน่ แสง เสยีง ความรอ้น สารเคมี หรอืขัน้ตอนอืน่ใดทีอ่าจจะเสีย่งท�าใหพ้นกังานเกิดโรคจากการท�างาน เป็นตน้  

ทัง้น้ี เพ่ือตดิตามและเฝ้าระวงัแนวโนม้สุขภาพพนกังาน เพื่อรกัษาหรอืด�าเนินการป้องกนัไดท้นัทว่งท ีและภายหลงัจากการตรวจสุขภาพตามทีบ่รษิทัฯก�าหนดแลว้ บรษิทัฯ  

ไดน้�าผลตรวจสุขภาพมาวเิคราะห ์แนวโนว้ของสุขภาพของพนกังานเพิ่มเติม และไดน้�าขอ้มูลดงักล่าว มาจดัท�าโครงการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นสุขภาพ ในแผนงาน 

ประจ�าปีตอ่ไป
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ลดอตัราการบาดเจบ็จากการท�างาน

บริษทัฯ ค�านึงถึงความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิ่งแวดลอ้มในการท�างานของพนกังานทุกระดบัเป็นส�าคญัจึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ ความปลอดภยั 

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ข้ึน เพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิและตดิตามผลการปฏิบตังิาน โดยจดัใหมี้การประชุมฯ เป็นประจ�า 

ทุกเดือน พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหห้วัหนา้งานและผูบ้ริหารเป็นผูน้�าดา้นความปลอดภยั เพ่ือสรา้งความปลอดภยัเป็นวฒันธรรมทัว่ท ัง้องคก์ร โดยมีการก�าหนดตวัชี้วดั 

ดา้นความปลอดภยัฯ และมีการคน้หาสาเหตุที่แทจ้ริงที่ท�าใหเ้กิดอุบตัิเหตุ และก�าหนดมาตรการป้องกนัและท�าการแกไ้ขปรบัปรุงไม่ใหเ้กิดเหตุการณล์กัษณะเดียวกนั 

ซ�า้ข้ึนอกี มีการน�าประเด็นการเกิดอุบตักิารณ/์อุบตัเิหตุเขา้รว่มหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ และมีการน�าขอ้มูลรายงานการสอบสวนอุบตักิารณแ์ละ

อุบตัเิหตุไปจดัท�าสถิตกิารประสบอนัตราย ศกึษาผลกระทบ ตดิตามตรวจสอบและวางแผนป้องกนัการเกิดอุบตัเิหตุ ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดกฎหมายของประเทศและ

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทั ฯ เพ่ือป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนตอ่บุคลากร ทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้ม

การด�าเนนิงานของคณะกรรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

ตวัชี้วดั
การประชมุ คปอ.ประจ�าปี เป้าหมาย

ปี 25652562 2563 2564

ประชุม คปอ. อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ 

(จ�านวน 12 ครัง้ ตอ่ปี)

100.00% 100.00% 100.00% คงไวซ้ึง่

100.00%

รายงาน คปอ. (12 ครัง้ ตอ่ปี) 100.00% 100.00% 100.00% คงไวซ้ึง่

100.00%
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ภาพประชมุออนไลนข์องคณะกรรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 
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สรปุผลการด�าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของบรษิทั ปี 2564 

การวดัผล สถติิปี 2563
(ราย)

เป้าหมายปี 2564
(ราย)

ผลการด�าเนนิงานปี 2564
(ราย)

จ�านวนอุบตัเิหตุถึงขัน้เสยีชวีติ 0 0 0

จ�านวนการเจบ็ป่วยและโรคจากการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุดงาน
1

(0.26/200,000 ช ัว่โมง-คน)
0 0

อตัราบนัทกึการบาดเจบ็ 
2

(0.51/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 1

(0.26/200,000 ช ัว่โมง-คน)

1

(0.26/200,000 ช ัว่โมง-คน)

อตัราการเกิดเหตุจากยานพาหนะ
4

(1.05/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 2

(0.51/200,000ช ัว่โมง-คน)

2

(0.51/200,000 ช ัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกิน
4

(1.05/200,000 ช ัว่โมง-คน)

ไมเ่กิน 2

(0.51/200,000 ช ัว่โมง-คน)

4

(1.05/200,000 ช ัว่โมง-คน)

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

                                         จ�านวนชัว่โมงการท�างานของพนกังานทัง้หมด 

การปฏิบตัิงานดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของบริษทั สามารถด�าเนินการมาโดยไม่เกิดอุบตัิเหตุถึงขัน้หยุดงาน  

โดยนบัจ�านวนชัว่โมงการท�างานมาแลว้ 1,019,168 ช ัว่โมงการท�างาน และผลการด�าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจ�าปี 2564 โดยมีเพียงอตัรา

บนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย แตอ่ตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินดงักลา่ว ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจากผลการด�าเนินงาน ปี 2563  

ดงันัน้ บริษทัจะน�าขอ้มูลที่ผ่านมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอุบตัิการณแ์ละป้องกนัอุบตัิเหตุในปี 2565 ต่อไปอุบตัิเหตุ 

ถึงขัน้หยุดงาน โดยนบัจ�านวนชัว่โมงการท�างานมาแลว้ 1,019,168 ช ัว่โมงการท�างาน และผลการด�าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจ�าปี 2564  

โดยมีเพียงอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย แตอ่ตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินดงักลา่ว ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจากผลการด�าเนินงาน  

ปี 2563  ดงันัน้ บรษิทัจะน�าขอ้มูลทีผ่า่นมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอุบตักิารณแ์ละป้องกนัอุบตัเิหตุในปี 2565 ตอ่ไป
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สรปุผลการด�าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของบรษิทั ปี 2564 

สถติิการประสบอนัตราย รายงานผลการด�าเนนิงาน

2562 2563 2564

สูญเสยีชวีติ 

Fatality 
0 0 0

อุบตัเิหตุถึงขัน้หยุดงาน

Lost Time Injury : LTI
0 1 0

อุบตัเิหตุทีท่ �าใหท้รพัยส์นิเสยีหาย

Total Recordable Injury
2 2 2

เหตุการณเ์กือบเกิดอุบตัเิหตุ+อุบตักิารณ/์อุบตัเิหตุจาก

รถยนต ์

Near miss +Properties Damage Vehicle Accident 

27 18 18

ช ัว่โมงการท�างาน

Total Man hours
782,424 782,424 780,152

TNDT Personal Safety Pyramid (สถติิการประสบอนัตราย 3 ปี)

สถติิการประสบอนัตรายบรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)
บริษทัฯ มีการเก็บขอ้มูลสถิติความปลอดภยั โดยพบว่าการบาดเจ็บจนถึงขัน้ตอ้งไดร้บัการรกัษา-ปฐมพยาบาล และการเกิดอุบตัิการณ์ณ์/อุบตัิเหตุ 

จนถึงขัน้หยุดงาน มีแนวโนม้ทีล่ดลง รายละเอยีดดงัน้ี
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การสอบสวนอบุติัการณแ์ละอบุติัเหตุ
บรษิทัฯ มีการก�าหนดตวัชี้วดัดา้นความปลอดภยัฯ และมีการคน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิทีท่ �าใหเ้กิดอุบตัเิหตุ และก�าหนดมาตรการป้องกนัและท�าการแกไ้ขปรบัปรุง

ไมใ่หเ้กิดเหตุการณล์กัษณะเดยีวกนัซ�า้ข้ึนอกี มีการน�าประเด็นการเกิดอุบตักิารณ/์อุบตัเิหตุเขา้รว่มหารอืในทีป่ระชุมคณะกรรมการความปลอดภยัฯ และมีการน�าขอ้มูล

รายงานการสอบสวนอุบตักิารณแ์ละอุบตัเิหตุไปจดัท�าสถิตกิารประสบอนัตราย เพ่ือศกึษาผลกระทบ ตดิตามตรวจสอบและวางแผนป้องกนัการเกิดอุบตัเิหตุ ใหส้อดคลอ้ง

กบัขอ้ก�าหนดกฎหมายของประเทศและระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของบรษิทั ฯ โดยบรษิทัฯ แบง่อุบตักิารณแ์ละอุบตัเิหตุ ดงัน้ี
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การกระท�าท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน (Unsafe Actions)

สภาพท่ีต�า่กว่ามาตรฐาน (Unsafe Conditions)

ตรวจสอบขอ้มูลเบื้องตน้

แจง้หวัหนา้งาน/ผูค้วบคุมงานทนัที

เขยีนรายงานการสอบสวน
อบุติัการณ/์อบุติัเหตุ

หากมีผูบ้าดเจบ็ใหด้�าเนนิการปฐมพยาบาล
บื้องตน้-น�าส่งโรงพยาบาล

รายงานภายใน 
24 ช ัว่โมง

อบุติัการณ/์อบุติัเหตุ

ข ัน้ตอนการรายงาน/การสอบสวนอบุติัการณ ์อบุติัเหตุ 
Incident/Accident Investigation



บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)136

ความปลอดภยัส่วนบคุคล (Personal Safety) อปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบคุคล (PPE)

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัในเรื่องความปลอดภยัในการท�างานเป็นอยา่งยิ่ง จงึไดจ้ดัหาอุปกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบุคคล (PPE) เพ่ือใหพ้นกังานได ้

สวมใสอ่ยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งกบัการท�างานในแตล่ะประเภท เป็นการป้องกนัและลดความรุนแรงทีอ่าจเกิดข้ึนจากการท�างาน โดยก�าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัแิละไดก้�าหนด

ไวใ้นคูมื่อความปลอดภยั
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การปฏิบตังิานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของบรษิทั สามารถด�าเนินการมาโดยไมเ่กิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุด

งาน โดยนบัจ�านวนชัว่โมงการท�างานมาแลว้ 1,019,168 ช ัว่โมงการท�างาน และผลการด�าเนินการดงักลา่วเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจ�าปี 2564 

โดยมีเพียงอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย แตอ่ตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินดงักลา่ว ยงัคงไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจากผล

การด�าเนินงาน ปี 2563 ดงันัน้ บรษิทัจะน�าขอ้มูลทีผ่า่นมาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอุบตักิารณแ์ละป้องกนัอุบตัเิหตุในปี 

2565 ตอ่ไป

รางวลัแห่งความส�าเรจ็

รางวลัดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
จากการด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตัิฯ อย่างเคร่งครดั ในปี 

2564  บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี

1. รางวลั “SOC Card ภายในปี 2564” ส�าหรบัพนกังานปฏิบตังิานบน

ฝ่ัง อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร จากบรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลีย่ม จ�ากดั 

(ปตท.สผ. S1) จ�านวน 12 รางวลั

2. รางวลั “PTTEP CEO Contractor Award” in recognition of 

achieving SSHE Performance Excellence for 3 consecutive years (Total 

man-hours is greater than 500,000 hours in 2020)

3. รางวลั “Safety Award from SATUN Chevron Offshore Field, 

period Aug-Oct 2021” ส�าหรบัพนกังานปฏิบตัิงานนอกชายฝ่ัง จากบริษทั  

เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากดั จ�านวน 6 รางวลั 
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Innovation (Knowledge Management) 

การเสรมิสรา้งศกัยภาพและพฒันาบคุลากร

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19 สภาวะเศรษฐกิจทีท่ �าใหก้ารด�าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั และการเขา้มาของเทคโนโลยี

ดจิทิลั ในยุคความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วเหล่าน้ี บริษทัจงึใหค้วามส�าคญัถึงการพฒันาพนกังานใหส้ามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองตลอดเวลา หรือ 

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Lifelong Learning) และมุง่เนน้ปรบัเปลี่ยนการเรยีนเป็นรูปแบบการเรยีนแบบผสมผสาน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณใ์นยุคปัจจบุนั อกีทัง้

สง่เสรมิใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในสายอาชพี

แหลง่การเรยีนรูอ้อนไลนท์ีเ่ปิดกวา้ง และเขา้ถึงง่ายเป็นเครือ่งมือส�าคญั ทีเ่อื้อประโยชนช์ว่ยใหพ้นกังานไดเ้รยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพของตนเองไดต้ลอดเวลา  

จึงเป็นโอกาสของบริษทัที่จะกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง บริษทัจึงมีการจดัท�าและรวบรวมแหล่งการเรียนรูบ้นแพลตฟอรม์ที่บริษทัฯ  

ไดมี้การจดัท�าข้ึน คอื Thai NDT Training Center เพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรูข้องพนกังาน เน้ือหามีความหลากหลาย ทัง้เชงิเทคนิค ความปลอดภยั และการบรหิารจดัการ  

ซึ่งพนกังานสามารถเขา้ถึง และเรียนรูไ้ดจ้ากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณมื์อถือ แท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร ์ เพราะพนกังานเป็นหวัใจส�าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร  

ในการส่งเสริมความแข็งแกร่งท�าใหบ้ริษทัมีความเจริญกา้วหนา้มัง่คงอย่างต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจ ในยุคที่มีความซบัซอ้น และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั การพฒันาพนกังานจึงเป็นสิ่งส�าคญัที่ควบคูก่บัการดูแล และรกัษาพนกังานอย่างยัง่ยืน พนกังานจึงจ�าเป็นอย่างมากที่ตอ้งหมัน่เรียนรู ้พฒันา  

ทกัษะใหม่ๆ  ตอ่เน่ืองตลอดชวีติ

อย ูท่ี่ไหนก็เรยีนได้

เน้ือหามีความทนัสมยั เลือกเวลาเรยีนได้

ทบทวนบทเรยีน
ไดต้ลอดเวลา

แหลง่เรยีนร ู้
มีความหลาหหลาย

Thai NDT
Training Center
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การเรยีนรูห้ลกัสตูรพื้นฐานดว้ยตนเอง 
ปี 2564 - 2568

จากสถิติของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอารไ์อ) “แนวโนม้คน

ไทยที่อายุยนืข้ึน เพราะตลอด 6 ทศวรรษทีผ่า่นมา คนไทยมีอายุขยัคาดการณต์ามชว่งเวลาเพ่ิมข้ึน  

4.4 เดอืนตอ่ปี และลา่สุดในปี 2560 มีคนไทยอายุยนืกวา่ 100 ปีแลว้ถึง 9,041 คน”
เป้าหมายการเรยีนร ู ้80% ต่อปี  

จาก 5 ปี หลกัสตูรพ้ืนฐาน

เป้าหมาย : 44 คน หรอื 25%

27 17 44+ =

เริม่ด�าเนินการเรยีนรูช้ว่ง สงิหาคม - ธนัวาคม 2564

การฝึกอบรมทุกหลกัสูตร ชว่ยพฒันาศกัยภาพและสรา้งโอกาสในการเตบิโตใหแ้ก่พนกังาน อกีทัง้คณุภาพในการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เน่ืองจากสามารถ 

ใหบ้รกิารไดอ้ยา่งหลากหลาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทกุกระบวนการทดสอบและตรวจสอบฯ รวมถึงสายงานอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง สง่ผลใหบ้รษิทัฯ  

มีการเติบโตดา้นชื่อเสียงและรายรบั ส�าหรบัพนกังานจะมีการเติบโตดา้นประสบการณ์และสรา้งความช�านาญในการท�างาน จนเกิดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  

โดยการฝึกอบรมตา่งๆ ในปีทีผ่า่นมา มีดงัน้ี

1. การฝึกอบรมภายใน
ในปี 2564 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมหลกัสูตรการตรวจสอบดว้ยเทคนิค NDT ซึ่งมีอยู่หลายวธิีตามขอบข่ายที่บริษทัฯ ไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ และ 

ใหก้ารทดสอบเพ่ือออกใบรบัรองแกบุ่คลากรทีส่อบผา่นตามเกณฑท์ีก่�าหนด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไมท่�าลายแหง่สหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และ

องคก์รสากลอืน่ๆ เชน่ ISO เป็นตน้ นอกจากนัน้ ยงัมีการเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัฯ อยูเ่สมอ เพือ่เพ่ิมเตมิ

ความรูใ้นดา้นตา่งๆ เชน่ การใชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู ความปลอดภยัในการท�างานกบัรงัส ีมาตรฐานงานเชือ่มตามมาตรฐานสากลทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม เชน่ ASME Code การท�างาน 

ในทีอ่บัอากาศ เป็นตน้

เน่ืองจากในปี 2564 ยงัคงมีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 อยา่งตอ่เน่ือง บรษิทัฯ จงึเพ่ิมชอ่งทางการเขา้ฝึกอบรมผา่นระบบออนไลนม์ากข้ึน 

เพ่ือลดความเสีย่งของโอกาสในการแพรก่ระจายโรคระบาดดงักลา่ว และลดภาระส�าหรบัพนกังานทีต่อ้งเดนิทางเขา้มาอบรมทีศู่นยฝึ์กอบรมกรุงเทพฯ และระยอง

หลกัสตูรการอบรมภายใน
ดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม (HSE)

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ
(ผ่านโปรแกรม MS TEAM)

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติั
การ

ช่าง
เทคนคิ

หวัหนา้งาน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานุการ

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

Working at Height Knowledge Training 1 - 33 - / 3 4 - - -

ความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

ส�าหรบัลูกจา้งเขา้ท�างานใหม่

5 1 18 - / 1 8 - - 1

Radiation Safety - - 41 - / 2 1 - - -

การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภยั - - 11 - / - - - - -

MSW Training - - 7 - / - - - - -

การขบัรถเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุ 4 - 2 - / 1 - - - 1

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

การป้องกนัการตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 2 2 24 - / 3 6 - - -

ผลการด�าเนนิงานในรอบปีท่ีผ่านมา
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บางหลกัสูตรที่มีภาคปฎิบตัิยงัคงมีความจ�าเป็นตอ้งจดัใหมี้การฝึกปฏิบตัิจริงในแต่ละหน่วยงานเพ่ือความช�านาญและสามารถน�าไปปฎิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

ในปี 2564 บรษิทัฯ มีการจดัฝึกอบรมภายในดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม (HSE) ทีจ่ดัอบรมในบรษิทัฯ ดงัน้ี

หลกัสตูรการอบรมภายใน
ดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม (HSE)

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ
(ผ่านโปรแกรม MS TEAM)

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติั
การ

ช่าง
เทคนคิ

หวัหนา้งาน
สนบัสนุน / 
ปฏบิติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานุการ

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

การใชเ้ครือ่งมือและวธิีการฉดีพ่นฆา่เชื้อ Covid-19 - - 15 - / 1 2 - - -

ส�าหรบัการอบรมภายในดา้น NDT ในส่วนของการบรรยายความรูท้ี่แต่เดิมเป็นการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน จึงเปลี่ยนเป็นการฟังการบรรยายผ่านโปรแกรม 

MS TEAM เช่นเดียวกนั ส่วนในภาคปฎิบตัิจะมีการสอนแยกตามแต่ละส่วนงาน โดยใชผู้เ้ชี ่ยวชาญและวทิยากรตามส่วนงานเป็นผูด้ �าเนินการสอน และก�ากบัดูแล 

โดยผูท้ีไ่ดร้บัรองจากสมาคมทดสอบโดยไมท่�าลายแหง่สหรฐัอเมรกิา (ASNT) และองคก์รสากลอืน่ๆ ภายในบรษิทัฯ เพ่ือรบัรองคณุภาพการอบรมในแตล่ะดา้น

หลกัสตูรการอบรมภายในดา้น NDT
โดยวิทยากรของบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติัการ

ช่าง
เทคนคิ

หวัหนา้งาน
สนบัสนุน /
ปฏบิติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานุการ

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

MT,PT I - Liquid Penetrant Testing and Magnetic 

Particle Testing Level I

- - 5 - / - 6 - - -

MT I,II - Magnetic Particle Testing Level II - - 17 - / - 1 - - -

PT I,II - Liquid Penetrant Testing Level II - - 9 - / - 1 - - -

VT I,II - Visual Inspection Level  II - 1 27 - / 1 6 - - -

UTM I, II - Ultrasonic Thickness Measurement 

Testing Level II

- - 18 - / 1 9 - - -

API 510 - Preparation Authorized Pressure 

Vessel Inspection

- - 12 - / 1 1 - - -

API 570 Preparation Authorized Piping Inspector - - 7 - / 1 1 - - -

PAUT I, II - Phased Array Ultrasonic Testing 

Level II

- - 2 - / - 1 - - -

Ferrite Scope 2 2 13 - / 5 3 1 1

Verification - MT II - Radiographic Testing 

Level II

- - 2 - / - 1 - - -

Verification – PT II Liquid Penetrant Testing 

Level II

- - 2 - / - 1 - - -

Verification - RT II - Radiographic Testing 

Level II

- - 1 - / - - - - -
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ชิญวิทยากรผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศเขา้มาร่วมเสริมสรา้งความรูด้า้นต่างๆ เพิ่มเติมใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั  

ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่พนกังานแต่ละบุคคล อีกทัง้ ยงัเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด 

และมุมมองใหม่ๆ ระหวา่งองคก์รภายนอก สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งหน่วยงานภายในองคก์ร และน�ามาประยุกตใ์ช ้พฒันาบุคลากรและการปฏิบตัิหนา้ที ่

ภายในองคก์รใหมี้ศกัยภาพและประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน

หลกัสตูรการอบรมภายในดา้นระบบคุณภาพ
ทกัษะการท�างาน และการเสรมิสรา้งกจิกรรม

โดยวิทยากรภายในบรษิทัฯ

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติัการ

ช่าง
เทคนคิ

หวัหนา้งาน
สนบัสนุน /
ปฏบิติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานุการ

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

Orientation; Company's Regulation, Quality,  

NDT Introduction
14 - 14 1 4 - - 2

การใชง้าน Microsoft Office 365 10 2 1 - 2 - - -

ความเขา้ใจในระบบคณุภาพ  

ISO 9001 / ISO 17020
5 - 2 1 - - - 1

หลกัสตูรการอบรมภายใน
โดยวิทยากรภายนอกบรษิทัฯ

(อบรมภายในบรษิทัฯ)

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติัการ

ช่าง
เทคนคิ

หวัหนา้งาน
สนบัสนุน /
ปฏบิติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานุการ

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

Understanding & Implementation 

ISO 9001: 2015
9 1 1 1 / 3 3 1 2 1

ISO 9001: 2015 Internal Auditor 9 1 1 1 / 3 3 1 2 1

ความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ 1 - 8 2 / - 7 - 1 -

การดบัเพลิงขัน้ตน้ 19 8 87 2 / 13 40 - 1 3

การฝึกซอ้มดบัเพลิงและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 37 7 51  12 / 9 18 - 10 6

และในปี 2564 มีการปรบัปรุงและประกาศกฎหมายฉบบัใหม ่เก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์วธิีการ และหลกัสูตรการฝึกอบรมความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ 

โดยก�าหนดใหมี้การทบทวนความรูด้า้นความปลอดภยัในทีอ่บัอากาศทกุ 5 ปี บรษิทัฯ จงึมีการจดัด�าเนินการจดัฝึกอบรมดงักลา่ว ในรูปแบบออนไลนเ์พ่ือใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ก�าหนดของกฎหมาย

หลกัสตูรการอบรมภายใน
โดยวิทยากรภายนอกบรษิทัฯ

(ผ่านโปรแกรมออนไลน)์

ระดบัผูเ้ขา้ร่วม  - จ�านวนผูเ้ขา้ร่วม (คน)

พนกังาน
สนบัสนุน

พนกังาน
ปฏบิติัการ

ช่าง
เทคนคิ

หวัหนา้งาน
สนบัสนุน /
ปฏบิติัการ

วิศวกร ผช. - 
เลขานุการ

บรษิทั

ผช.ผจก.- 
ผจก.

แผนก ฝ่าย

ทบทวนความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ 1 - 77 - / 13 11 - 5 2
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58%

5%

25%

12%

สดัส่วนหลกัสตูรการฝึกอบรมดา้นต่างๆ
ดา้นกฎระเบียบและการบรหิารจดัการ

ดา้นคณุภาพ

ดา้นเทคนิค

ดา้นความปลอดภยั

ออนไลน ์

(On Site)

หอ้งเรยีน 

(On-Site)

การฝึกปฏิบตัิ

หนา้งานจรงิ

(OJT)

รปูแบบในการเรยีนรูแ้ละพฒันา ปี 2564

จากผลการด�าเนินการจดัอบรมและพฒันา ทีมี่การวดัผล

การด�าเนินงานจาก KPI โดยตัง้เป้าที ่ 75-80% เม่ือเปรยีบเทยีบ

ขอ้มูล 3 ปี พบวา่ KPI ในปี 2564 ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจาก

ในปี 2564 มีจ�านวนอตัราการ Turn Over ของพนกังานสูงทีสุ่ด 

เม่ือเทยีบ 3 ปียอ้นหลงั (ปี 2562-2564) ท�าใหก้ารบรหิารจดัการ

ดา้นก�าลงัพลตอ้งมีการบริหารจดัการเพ่ือหมุนเวียนก�าลงัพล 

เขา้ปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง เป็นผลท�าใหก้ารด�าเนินงานลดลงจาก

เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ 

2. การฝึกอบรมภายนอก

บริษทัฯ ใหโ้อกาสแก่พนกังานในการเขา้ร่วมการฝึกอบรมทัง้หลกัสูตรภายในประเทศ และต่างประเทศกบัองคก์รต่างๆ ที่ไดม้าตรฐานและเป็นที่ยอมรบั 

ในระดบัสากล เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ความเชี่ยวชาญใหท้นัต่อเทคโนโลยีที่มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�าใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ 

ในการใหบ้รกิารตอ่ลูกคา้ไดม้ากข้ึน ซึง่การสง่พนกังานเขา้รบัการฝึกอบรมภายนอก จะพิจารณาดา้นคณุธรรม ประสทิธิภาพขององคก์รทีใ่หก้ารฝึกอบรม และประโยชน์

ทีจ่ะไดร้บัอยา่งคุม้คา่เป็นส�าคญั ดว้ยเป็นธุรกิจทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ ความแม่นย�า และความถูกตอ้งของผลทดสอบ  

จึงเป็นตวัก�าหนดความพึงพอใจ และความไวว้างใจจากลูกคา้ ซึ่งหมายถึงเป็นตวัก�าหนดอนาคตของบริษทัฯ เช่นกนั ดว้ยความพรอ้มในสิ่งเหล่าน้ีที่ท�าใหบ้ริษทัฯ  

สามารถขยายตวัมาถึงปัจจบุนั

ในปี 2564 บรษิทัฯ และสถาบนัฝึกอบรมภายนอก ประสบปัญหาเรือ่งการแพรร่ะบาดของไวรสั Covid-19 ทีผ่า่นมา ท�าใหก้ารสง่พนกังานเขา้รว่มฝึกอบรม 

อบรม / ทดสอบ / สมัมนา / นิทรรศการภายนอกกบัสถาบนัต่างๆ นอ้ยกวา่ทุกปีที่ผ่านมา เน่ืองดว้ยขอ้จ�ากดัทางดา้นกฎหมายดา้นการควบคุมการแพร่ระบาด 

เชื้อไวรสั Covid-19

(1) คณะกรรมการทุกคณะ
คณะกรรมการจะเขา้รบัการฝึกอบรม สมัมนาในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบตัหินา้ที ่รวมถึงหลกัสตูรอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นไปตามระเบียบขอ้ก�าหนด 

ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 

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

ตลท. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สถาบนั

ไทยพฒัน ์สมาคมบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) เป็นตน้  

เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือน�าความรูม้าพฒันาและเป็นแนวทางในการปฏิบตัหินา้ที ่รวม

ถึงการใหค้�าแนะน�า หรอืขอ้เสนอแนะ เพ่ือการปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาการด�าเนิน

งานของบรษิทัฯ ใหด้มีากยิง่ข้ึน และรายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการทราบทกุครัง้ 

โดยคณะกรรมการทีเ่ขา้รว่มอบรมในปี 2564 ไดแ้ก่

(2) ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั
ส� า ห รับ ห ลัก สู ต ร ข อ ง ผู ้บ ริ ห า ร  แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษัท  

จะพิจารณาและเขา้รว่มเป็นประจ�าทุกปีตามความเหมาะสม ในหลกัสูตรทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบตัิหนา้ที่ และการด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปตามระเบียบขอ้

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

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจดัโดย 

ก.ล.ต. ตลท. สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุ

ไทย สถาบนัไทยพฒัน ์สมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

(maiA) เป็นตน้ เพ่ือน�าความรูม้าปรบัปรุง ประยุกตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง 

รวมถึงงานของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ข้ึน
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นายวิชยั  วชัรวฒันากลุ 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
8 หลกัสตูร รวม 45.0 ชัว่โมง

ดร.จมุพล กลว้ยไมง้าม 
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
1 หลกัสตูร รวม 3.0 ชัว่โมง

คณุธนรรจ ์ศตวฒิุ 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร
8 หลกัสตูร รวม 77.0 ชัว่โมง

ผูบ้ริหำรระดบัสงู

ผูบ้ริหำรระดบัฝ่ำย
ผูบ้ริหำรระดบัแผนก
7 หลกัสตูร รวม 32.0 ชัว่โมง

เลขำนกุำรบริษทั
ผูช้ว่ยเลขำนกุำรบริษทั 
12 หลกัสตูร รวม 31.0 ชัว่โมง

3. สรปุการอบรม

ล�าดบั ระดบั

รายละเอยีดการอบรม

จ�านวน
(หลกัสตูร)

เขา้ร่วม / นบัซ�า้
(คน)

เขา้ร่วม / นบัรายบคุคล
(คน)

รวม
(ช ัว่โมง)

เฉลีย่ต่อคนต่อปี
(ช ัว่โมง)

1. กรรมการ 9 9 2 48.00 24.00

2. ผูบ้รหิารระดบัสูง 8 9 2 97.60 48.80

3. ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย 5 5 2 18.00 9.00

4. ผูบ้รหิารระดบัแผนก 2 2 1 14.00 14.00

5. เลขานุการบรษิทั 10 12 2 31.00 15.50

6. วศิวกร 9 40 18 42.00 5.25

7. ชา่งเทคนิค 7 28 25 306.00 12.24

8. หวัหนา้งานฝ่ายสนบัสนุน 23 26 4 60.90 15.22

9. หวัหนา้งานฝ่ายปฏิบตักิาร 5 7 3 6.00 2.00

10. พนกังานฝ่ายสนบัสนุน 36 83 17 108.00 6.35

11. พนกังานฝ่ายปฏิบตักิาร 6 11 4 45.00 11.25
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292,956.00 บาท
เฉลีย่ : 318.09 บาท/คน/ปี

รายบคุคล : 854.10 บาท/คน/ปี

8,119.00 ช ัว่โมงต่อปี
เฉลีย่ : 8.82 ช ัว่โมง/คน/ปี

รายบคุคล : 23.67 ช ัว่โมง/คน/ปี

33 หลกัสตูร รวม 58 คร ัง้

921 คน (นบัซ�า้) 
(หรือ 343 คน - นบัรายบุคคล)

540,307.00 บาท
เฉลีย่ : 2,328.91 บาท/คน/ปี

รายบคุคล : 6,839.33 บาท/คน/ปี

834.80 ช ัว่โมงต่อปี
เฉลีย่ : 3.60 ช ัว่โมง/คน/ปี

รายบคุคล : 10.57 ช ัว่โมง/คน/ปี

71 หลกัสตูร รวม 232 คร ัง้

232 คน (นบัซ�า้) 
(หรือ 79 คน - นบัรายบุคคล)

T

N D T

การฝึกอบรมภายใน การฝึกอบรมภายนอก

4. Certificate 

(1) Certificate ท่ีพนกังานไดร้บั ในปี 2019 - 2021

จ�านวนพนกังานท่ีไดใ้บรบัรองดา้น NDT

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

- 6 - - 7 - - 1 - 2 - - - 8 - - - - - 10 - - - - - - 12 8 - - - 26

ผลลพัธ์เชงิปรมิาณและคุณภาพ

เป้าหมาย ผลลพัท์

ปี 2564 ลดคา่ใชจ้า่ย

การอบรมจากภายนอกลง

ลดคา่ใชจ้า่ยตอ่ปีในการ

ฝึกอบรมจากภายนอกลง
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Summary Issue Certificate  2019-2021

(2) Renewal Certificate ของพนกังาน ในปี 2019 -2021

Summary Renewal Certificate  2019-2021

สามารถดเูพ่ิมเตมิไดท้ีแ่บบ 56-1 One Report ประจ�าปี 

2564 นโยบายการพฒันาพนกังาน หนา้ 108 - 115
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โอกาสการเติบโตในสายอาชพี / หนา้ท่ี

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทัง้ในดา้นทกัษะ ความรูเ้ชงิเทคนิคของแตล่ะวธิีการ และการควบคมุคณุภาพงาน

ทางดา้นเทคนิค ซึง่ ถือเป็นปัจจยัส�าคญัและหวัใจหลกัขององคก์รอกีหน่ึงอยา่ง เปรยีบเสมือนการสรา้งมูลคา่เพ่ิมใหแ้กบ่รษิทัฯ ดงันัน้จงึไดมี้การก�าหนดนโยบาย

เสน้ทางการเตบิโตในการท�างาน หรอื Road Map ข้ึน ควบคูก่บัการด�าเนินการทางดา้นธุรกิจอยา่งมีคณุภาพเพ่ือสรา้งแรงจงูใจและแรงผลกัดนัใหพ้นกังานกา้วไปสู่

เป้าหมายตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว ้ 
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การพฒันาความรูใ้นวิชาชพีร่วมกบัสถาบนัการศกึษา หน่วยงานราชการ และขยายการรบัรู ้

บริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ทัง้ในดา้นทกัษะ ความรูเ้ชงิเทคนิคของแตล่ะวธิีการ และการควบคมุคณุภาพงาน

ทางดา้นเทคนิค ซึง่ ถือเป็นปัจจยัส�าคญัและหวัใจหลกัขององคก์รอกีหน่ึงอยา่ง เปรยีบเสมือนการสรา้งมูลคา่เพ่ิมใหแ้กบ่รษิทัฯ ดงันัน้จงึไดมี้การก�าหนดนโยบาย

เสน้ทางการเตบิโตในการท�างาน หรอื Road Map ข้ึน ควบคูก่บัการด�าเนินการทางดา้นธุรกิจอยา่งมีคณุภาพเพ่ือสรา้งแรงจงูใจและแรงผลกัดนัใหพ้นกังานกา้วไปสู่

เป้าหมายตามทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดไว ้ 

การแลกเปลีย่นความรูสู้่ภายนอก

นอกจากการฝึกอบรมใหแ้กพ่นกังานแลว้ บรษิทัฯ ตระหนกัและยงัใหค้วามส�าคญัในการยกระดบัทางดา้นวชิาชพี โดยการถา่ยทอดองคค์วามรูใ้หแ้กบุ่คคล

ภายนอก เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจความปลอดภยัในการท�างานเก่ียวกบัรงัสทีีถ่กูตอ้งจากการปฏิบตังิานจรงิ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูส้มยัใหมจ่ากสถาบนัการ

ศกึษาและหน่วยงานภาครฐั มาโดยตลอด ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดถ้า่ยทอดความรูผ้า่นหน่วยงานตา่งๆ ดงัน้ี

หน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั   
บรษิทัฯ ใหค้วามรว่มมือและพึงปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั และมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงจะปฏิบตัติามวธิดี�าเนิน

การดว้ยความถกูตอ้ง สุจรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือืน่ใด ทีก่อ่ใหเ้กิดการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ 

ในปี 2564 บรษิทัใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆ กบัหน่วยงานภาครฐั ในรูปแบบออนไลน ์อาทเิชน่ 

• การเป็นอนุกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุ สาขานิวเคลียร ์(สชวท.) เพื่อรว่มรา่งแผนยุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขขอ้บงัคบสภาฯ วา่ดว้ย

การประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุ สาขานิวเคลียร ์

• สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่เศสฯ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ พระนครเหนือ โดยการเขา้รว่มเป็นอนุกรรมการรบัรองความสามารถ

บุคลากร สาขาการถา่ยภาพดว้ยรงัส ี/ การสอนและถา่ยทอดความรู ้ในหลกัสูตรผูต้รวจสอบงานเชือ่มสากล โดยมีนกัศกึษาในหลกัสูตร 70-80 คน / การฝึกงาน NDT 

ทัว่ไป และการตรวจงานเชือ่มสากล โดยมีนกัศกึษาเขา้รบัการฝึกงานรวม 9 คน เป็นตน้ 

• สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) เพ่ือพฒันาการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลย ีและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

การแลกเปลีย่นความรูโ้ดยลงมือท�า
ปี 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหนิ้สติ/นกัศกึษา ชาย-หญงิรวม 31 คน จากสถาบนั/

มหาวทิยาลยัตา่งๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั เขา้รว่มศกึษาความรูแ้ละเรยีนรูจ้ากการ 

ฝึกปฏิบตังิานจรงิ จากส�านกังานใหญก่รุงเทพ ส�านกังานสาขาระยอง และหน่วยงานก�าแพงเพชร 

อาท ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ-ธนบุร ี/ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

/ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์/ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ / มหาวทิยาลยัรามค�าแหง / 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และสถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่น เป็นตน้

ปี 2564 บริษทัฯ มีการรบันกัสึกษาฝึกงานเขา้เป็นพนกังานประจ�า จ�านวน  

1 คน ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรู ้ความสามารถ และคาดวา่จะสามารถสรา้งมูลค่าใหแ้ก่บริษทัฯ  

ไดเ้ป็นอยา่งดใีนอนาคต
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พฒันาการดา้นนวตักรรมขององคก์ร
พ.ศ. 2530 

การใชน้�า้เพ่ิมระดบัแทนการตัง้นัง่รา้นในถงัลูกโลก เพ่ือลดอนัตรายในที่

อบัอากาศ

พ.ศ. 2535 

สรา้งนวตักรรมการตรวจสอบบนทีสู่ง ดว้ยเครื่องมือไตถ่งั (Scorpion) 

เพ่ือลดระยะเวลา และคา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้นัง่รา้น

พ.ศ. 2540 

สรา้งนวตักรรมระบบควบคมุอุณหภูมิในถงัน�า้ยาลา้งฟิลม์ (Processing 

Temperature Control Unit) เพ่ือรกัษาคณุภาพฟิลม์ในสภาพอากาศทีร่อ้น

พ.ศ. 2545 

ผลติอุปกรณต์รวจวดัความแรงของสารกมัมนัตภาพรงัส ี(Survey Meter) 

เพ่ือความปลอดภยัของบุคลากรและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกอ่นการท�างาน และลดการพ่ึงพิง

จากตา่งประเทศ

พ.ศ. 2557 

วจิยัและพฒันาอุปกรณก์ารอา่นผลฟิลม์ (กลอ่งอา่นฟิลม์ หรอื Viewer) 

เพ่ือลดการสัง่ซื้อและน�าเขา้จากตา่งประเทศ และใหเ้หมาะสมกบัสภาพอากาศภายใน

ประเทศ

พ.ศ. 2558 

จดัตัง้แผนก Creative Research and development (CRD) ข้ึน โดยรวม

กลุม่บุคลากรทีถ่นดัดา้นวจิยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีมาสรา้งนวตักรรมอยา่งเป็น

รูปธรรมทีส่ามารถน�าไปใชแ้ขง่ขนัทางการตลาดตรวจสอบฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ

พ.ศ. 2559 

บริษทัฯ ไดร้บัรางวลั “องค์กรนวตักรรมยอดเยี่ยม” จากส�านกังาน

นวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)

พ.ศ. 2560 

บรษิทัฯ ไดร้บัทุนสนบัสนุนภายใตโ้ครงการ “แปลงเทคโนโลยเีป็นทุน” 

จากส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ตามนโยบายสง่เสรมิดา้นการ

สรา้งนวตักรรมของรฐับาล ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “ระบบขบัเคลื่อนเครือ่งเอก็ซเรยก่ึ์ง

อตัโนมตั ิส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชือ่มทอ่ล�าเลยีงน�า้มนัและกา๊ซ โดย

เทคนิคไมท่�าลาย” (X-Ray Crawler)

พ.ศ. 2561 

บรษิทัฯ ไดใ้ชท้นุทีไ่ดร้บัในปี พ.ศ. 2560 มาใชใ้นการประดษิฐเ์ครือ่งมือ

ระบบขบัเคลื่อนฯ จนแลว้เสร็จในเดอืนพฤศจกิายน 2561 และน�ามาใชง้านจรงิใน 

“โครงการท่อส่งกา๊ซธรรมชาติเสน้ท่ี 5 ส่วนท่ี 2” ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัระหวา่งปี 2561 

- 2563 โดยมีมูลคา่งานประมาณ 52 ลา้นบาท

พ.ศ. 2562 

บรษิทัฯ ไดใ้ชง้านเครือ่งมือระบบขบัเคลื่อนฯ ใน “โครงการท่อส่งน�า้มนั
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ช่วงอยุธยา-ชยัภมิู” ทีไ่ดร้บัระหวา่งปลายปี 2562-2564 

มีมูลคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 27 ลา้นบาท

พ.ศ. 2563 

บริษทัฯ ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเครื่องมือดงักลา่วด�าเนินงานโครงการทอ่สง่

กา๊ซธรรมชาต ิเสน้ที ่5 สว่นที ่2 อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2561 และโครงการทอ่สง่

น�า้มนัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือชว่งอยุธยา - ชยัภูมิอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ 2562 

จนถึงปัจจบุนั โดยในปี 2563 รบัรูร้ายไดใ้นแตล่ะโครงการเป็นจ�านวนเงินประมาณ 

37.50 ลา้นบาท  และ 15.26  ลา้นบาทตามล�าดบั

พ.ศ. 2564 

(1) บริษทัฯ ไดด้�าเนินการก่อสรา้ง และเครื่องมืออุปกรณ ์โครงการ 

ศูนยอ์าคารปลอดเชื้อ เพ่ือเตรยีมด�าเนินธุรกิจทาง ดา้น ปลอดเชื้อ Electron Beam 

ในปี 2564 เครือ่งมือและอุปกรณด์งักลา่ว อยูใ่นระหวา่งทดสอบระบบการตดิตัง้    

(2) จดัตั้งโครงการ “TNDT Creative Knowledge Center”  

เพ่ือสง่เสริมใหพ้นกังานที่มีพ้ืนฐานดา้นความคดิสรา้งสรรคแ์ละมีทศันคติเชงิบวก 

โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่โครงการน�ารอ่งโดยคดัเลือกพนกังานทีมี่คณุสมบตัิ

เหมาะสมเขา้รว่มโครงการจ�านวน 9 คน และเชญิวทิยากรภายนอกผูมี้ความเชีย่วชาญ

ดา้นกระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) จ�านวน 2 คน มาใหค้วามรู ้

ท ัง้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิผา่นระบบออนไลน ์ 

(3) รว่มมือกบัพนัธมิตรทัง้ภาครฐัและเอกชนเพ่ือพฒันาเทคโนโลยีและ

นวตักรรมดา้นเทคโนโลยีนิวเคลียรซ์ึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ รว่มกบัสถาบนั

เทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (สทน.) ตามบนัทึกขอ้ตกลง 

ทีไ่ดล้งนามรว่มกนัเม่ือปี 2563 ในปี 2564 มีการประชุมรว่มกนัระหวา่งฝ่ายบรหิาร 

2 ครัง้ และมีการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูใ้นระดบัปฏิบตักิารอยูเ่สมอตามโอกาส
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สรปุผลส�ารวจความพงึพอใจของพนกังาน

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดมี้การส�ารวจความพึงพอใจของพนกังาน โดยมีจดุมุง่หมายในการคน้หาปัจจยัทีมี่ผลตอ่ความสุข ความพึงพอใจ และแรงจงูใจของบุคลากร

อยา่งเป็นระบบและครอบคลุมทัง้องคก์ร

เป้าหมาย

แบบส�ารวจแบ่งออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป

หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ดา้นสงัคมและจติใจ คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ)

ดมีาก   10.7
 

  ด ี  38.8

 พอใช ้  30.0

ควรปรบัปรุง  12.5

ตอ้งปรบัปรุง  8.0

หมวดท่ี 3 สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ทางกายภาพ รวมถึงสิง่อ�านวยความสะดวก

คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ)

ดมีาก  6.3

ด ี  47.7

พอใช ้  31.7

ควรปรบัปรุง  8.9

ตอ้งปรบัปรุง  5.4

สดัสว่นผูต้อบสอบถาม

ไมต่�า่กวา่รอ้ยละ 60
ดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป 

ผลรวมของการประเมิน ดมีาก ด ีและพอใช ้ ไมต่�า่กวา่รอ้ยละ 60

ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 

ผลรวมของการประเมิน ดมีาก ด ีและพอใช ้
ไมต่�า่กวา่รอ้ยละ 40

38.8

30.0

8.0 10.7

12.5

31.7 47.7

5.4
6.3

8.9
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หมวดท่ี 4 การบรหิารงานของผูบ้รหิาร และความมัน่คงในการท�างาน

คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ)

ดมีาก  7.1

ด ี  45.5

พอใช ้  32.7

ควรปรบัปรุง  8.4

ตอ้งปรบัปรุง  6.5

32.7

45.5

6.5 7.1

8.4

หมวดท่ี 5 ดา้นคา่ตอบแทน และสวสัดกิาร

คะแนนเฉลี่ย (รอ้ยละ)

ดมีาก  2.1

ด ี  14.4

พอใช ้  32.0

ควรปรบัปรุง  24.5

ตอ้งปรบัปรุง  27.0 32.0

14.4

27.0

2.1

24.5

หมวดท่ี 6 กิจกรรมทีส่นใจ

สรปุผลการส�ารวจ
1. เป้าหมายผูต้อบสอบถามตอ้งไมต่�า่กวา่รอ้ยละ 60 (ผา่น) จ�านวนผูร้ว่มตอบค�าถาม 191 คน 

จาก 312 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 61.22)

2. เป้าหมายดา้นการบรหิารจดัการทัว่ไป ผลรวมของ ดมีาก ด ีและพอใช ้ตอ้งไมต่�า่กวา่รอ้ยละ 

60 เปอรเ์ซน็ต ์ตอ้งน�ามาปรบัปรุงแกไ้ข 2 ขอ้ ดงัน้ี 

มีกิจกรรมต่างๆ ใหเ้ขา้ร่วมเพ่ือลดความเครียดหรือสรา้งความสุขในการท�างาน 

อยา่งสม�า่เสมอ รอ้ยละ 57.9 

มีการจดัสถานทีท่ �างานในบรเิวณตา่งๆ เชน่ ศาลา มา้นัง่ สวนพกัผอ่น หอ้งสนัทนาการ 

รอ้ยละ 57.1 

3. เป้าหมายคา่ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร ผลรวมของ ดมีาก ด ีและพอใช ้ตอ้งไมต่�า่กวา่

รอ้ยละ 40 (ผา่น) 

จากผลการส�ารวจกิจกรรมทีพ่นกังานสนใจ คอื กิจกรรมดา้นกีฬา บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท�าโครงการ 

“สวสัดกิารดา้นกฬีาเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ”
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Global Reporting Initiative Standard
GRI Standard
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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 5

102-2 Activities, brands, products, and services 6-10 5-13

102-3 Location of headquarters 9 22, 86

102-4 Location of operations 9-10 6-7

102-5 Ownership and legal form 9-10 6-7

102-6 Markets served 8-10 13

102-7 Scale of the organization 63-65, 67, 104-106 66-68, 107

102-8 Information on employees and other workers 104-106 106-107

102-9 Supply chain 17, 59-62 48, 129

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 12-13, 59-62, 66 6, 14-16

102-11 Precautionary Principle or approach 39-54 38-45

102-12 External initiatives 33-34, 68-71 90-93, 128-130

102-13 Membership of associations 6 5

Strategy 102-14 Statement from senior decision-maker 2-3 1-2

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 4-5, 14-16, 39-54 4, 8-9, 38-45, 46-48

Ethics and 

Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 17-18, 33-34, 68-75 48, 90-93

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 36-38 150

Governance

Governance

102-18 Governance structure 29-30 94-104

102-19 Delegating authority 29-30 94-104

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

and social topics 

31 94-104

102-21 Consulting stakeholders on economic, environment, and 

social topics 

26 49-53

102-22 Composition of the highest governance body and 

its committees

29-30, 33-37 94-104, 116-117

102-23 Chair of the highest governance body - 118 The Chairman is not the same  

person as CEO.

102-24 Nominating and selecting the highest governance body - 102-103, 123-124

102-25 Conflicts of interest - 140-141, 151-156

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

and strategy

30-31 94-104

102-27 Collective knowledge of highest governance body 71, 73-74, 138-146 108-115

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance - 122-123

102-29 Identifying and managing economic,  

environmental, and social impacts

39-58 38-45, 146-149

102-30 Effectiveness of risk management processes - 146-149

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 27 46-55

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 24-25, 29 54-55, 95

102-33 Communicating critical concerns 24-25, 30-31 54-55, 94-104

102-35 Remuneration policies 100-101 104-106, 125-126 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 17 48

102-41 Collective bargaining agreements - 102-103, 123-124

102-42 Identifying and selecting stakeholders - 48-53

102-43 Approach to stakeholder engagement - 49-53

102-44 Key topics and concerns raised - 49-53

Reporting Practice 102-45 Entities included in the consolidated financial statements - 157-243

102-46 Defining report content and topic Boundaries 11, 24-27 48-55

102-47 List of material topics 25-27 55

102-48 Restatements of information No Restatements -

102-49 Changes in reporting 11-13 6, 9, 14-16

102-50 Reporting period 11 2-3, 6, 22, 49, 94

102-51 Date of most recent report 11 2-3, 6, 22, 49, 94

102-52 Reporting cycle 11 2-3, 6, 22, 49, 94

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

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 11 47, 49

ECONOMIC

GRI 201 : Economic Performance

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 27, 63-66 49-53, 56, 66-68

103-2 The management approach and its components 27, 63-66 49-53, 56, 66-68

103-3 Evaluation of the management approach 27, 63-66 49-53, 56, 66-68

GRI 201 201-1 Direct economic value generated and distributed 27, 63-67 49-53, 56, 66-68

201-2
Financial implications and other risks and opportunities 

due to climate change
-

41-42

201-3
Defined benefit plan obligations and other retirement 

plans
-

106

201-4 Financial assistance received from government 67 105-106

GRI 205: Anti-Corruption

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 36-38 56, 150

103-2 The management approach and its components 36-38 56, 150

103-3 Evaluation of the management approach 36-38 56, 150

GRI 205 205-1 Operations assessed for risks related to corruption 36-38 56, 150

205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures

36-38 56, 150

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 36-38 56, 150

ENVIRONMENT

GRI 302: Energy

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 83-85 -

103-2 The management approach and its components 83-85 -

103-3 Evaluation of the management approach 83-85 -
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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 83-85 -

302-2 Energy consumption outside of the organization 83-85 -

302-3 Energy intensity - -

302-4 Reduction of energy consumption 83-85 -

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 90-92 65, 138

103-2 The management approach and its components 90-92 65, 138

103-3 Evaluation of the management approach 90-92 65, 138

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

306-2 Waste by type and disposal method 90-94 65, 138

306-3 Significant spills - -

306-4 Transport of hazardous waste 90-94 65, 138

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 77 26, 49-53, 65

103-2 The management approach and its components 77 26, 49-53, 65

103-3 Evaluation of the management approach 77 26, 49-53, 65

GRI 307 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations 78-79 -

GRI 401: Employment

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 97-103 27, 57-61

103-2 The management approach and its components 97-103 27, 57-61

103-3 Evaluation of the management approach 97-103 27, 57-61

GRI 401 401-1 New employee hires and employee turnover 105 -

SOCIAL
GRI 403: Occupational Health and Safety and Safety Relations

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 108-109, 

125-130

27, 49-53, 57-61

103-2 The management approach and its components 114-117, 

125-130

27, 49-53, 57-61

103-3 Evaluation of the management approach 114-117, 

125-130

27, 49-53, 57-61      

GRI 403 403-1 Occupational health and safety management system 78, 109-128 27, 49-53, 57-61

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation

109-128 131-136

403-3 Occupational health services 47-54 131

403-4 Worker participation, consultation, and communication on 

occupational health and safety

107-128 131-136

403-5 Worker training on occupational health and safety 113 131
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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 47-54, 109-134 134

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 

impacts directly linked by business relationships

47-54 131

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 

management system

118-122 131-136

403-9 Work-related injuries 131-135 135

403-10 Work-related ill health 125-129 131-135

GRI 404: Training and Education Relations

GRI 103:  

Management 

Approach

103-1     Explanation of the material topic and its boundary 138-148 27, 108-115

103-2 The management approach and its components 138-148 128, 108-115

103-3 Evaluation of the management approach 138-148 108-115

GRI 404 404-1 Average hours of training per year per employee 144 113

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs

138-148 128, 108-115

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 97-103 27, 49-53, 

57-60, 128

103-2 The management approach and its components 97-103 27, 49-53, 

57-60, 128

103-3 Evaluation of the management approach 97-103 27, 49-53, 

57-60, 128

GRI 405 405-1 Diversity of governance bodies and employees 97, 104-106 57-60

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 88-90, 

114-116, 

123-124

27, 61-63

103-2 The management approach and its components 88-90 61-63

103-3 Evaluation of the management approach 109-112, 

123-124

61-63, 131

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

ments, and development programs

123-124 61

413-2 Operations with significant actual and potential 

negative impacts on local communities

109-112 131
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“ TNDT ”

 ปลูกจิตส �านึกใหบุ้คลากรยึดม ั่นในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
มคุีณธรรมและจริยธรรมที่ดี ในการใหบ้ริการทดสอบและตรวจสอบ 
ดา้นความปลอดภ ัยทางวิศวกรรมดว้ยความแม่นย�าและถูกตอ้ง 
ตามขอ้ก�าหนด และกฎหมายอยา่งเคร่งครดั โดยไม่สง่ผลกระทบใดๆ ต่อ

ชวิีต ทรพัยส์นิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม






