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ปี 2564 คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดด้�าเนินการพิจารณา ทบทวน และติดตามการด�าเนินการ รวมถึงไดน้�าหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ด ี

ท ัง้ 8 หลกั (CG Code) มาประยุกตแ์ละปรบัใช ้เพ่ือใหกิ้จการมีผลประกอบการทีด่ ีมีความน่าเชือ่ถือตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ และเป็นประโยชนต์อ่สงัคม

โดยรวม และสรา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยัง่ยนื

บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมินการก�ากบัดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบียนประจ�าปี 2564 จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยในระดบั “ดเีลศิ” 
เป็นเวลา 6 ปี ตดิตอ่กนั ดว้ยคะแนน 94% ซึง่มากกวา่ปี 2563 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี8 หลกั ดงัน้ี

หลกัปฏบิติั 1 : 
ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในฐานะผูน้�าองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างย ัง่ยนื

1. การด�าเนนิการตามเป้าหมายขององคก์ร

คณะกรรมการบริษทัทุกคนมีความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั  

(duty of care) และซือ่สตัยสุ์จรติตอ่องคก์ร (duty of loyalty) สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

รวมถึงมติที่ประชุม เยี่ยงวญิญูชนที่พึงกระท�าอย่างสมเหตุสมผลเพ่ือประโยชนส์ูงสุดขององคก์ร ในฐานะผูน้�าที่ตอ้งก�ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผล  

ใหอ้งคก์รประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชีพ โปร่งใส และมีระบบบริหารจดัการที่ดี อีกทัง้ คณะกรรมการ 

ควรเป็นแบบอยา่งในการก�ากบัดแูลกิจการ โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารปฏิบตัเิชน่เดยีวกนั 

บริษทัฯ เปิดเผยรายชือ่พรอ้มประวตัิของกรรมการแตล่ะทา่น รวมทัง้บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตัิหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นหวัขอ้ “โครงสรา้ง 
การจดัการ” หนา้ 94 และ “เอกสารแนบ 1” รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ�านาจควบคมุ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบสงูสุดในสายงานบญัช ี

และการเงิน ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชีและเลขานุการบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึง 

ความรู ้ความสามารถประสบการณ ์และขอ้มูลทีส่ �าคญัอืน่ๆ ของกรรมการทีช่ว่ยสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจดว้ยดี

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้การติดตามการเปลี่ยนแปลงภายใตปั้จจยัต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของกิจการทัง้ในระยะสัน้ 

และระยะยาว เพ่ือใหพ้รอ้มรบักบัการแข่งขนัอยู่เสมอ อีกทัง้ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์รสรา้งคุณค่าที่เป็นประโยชนแ์ละเกิดความยัง่ยืนต่อกิจการ  

โดยไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

2. ภาวะผูน้�าและวิสยัทศัน ์ 

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทอย่างเป็นอิสระในการด�าเนินการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยท�าหนา้ที่ก�าหนด

วสิยัทศัน ์ภารกิจ กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบรษิทัฯ และก�ากบัดูแล ตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่ายจดัการ  

เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่ต ัง้ไว ้และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อบริษทัฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงการสนบัสนุนการน�านวตักรรมและเทคโนโลย ี

มาใชเ้พ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่กิจการ รวมทัง้การก�ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนัน้ ยงัจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท�าการประเมินและ 

ทบทวนระบบควบคมุภายใน ทางดา้นบญัช ีระบบการปฏิบตังิานภายในบรษิทัฯ จดัใหมี้มาตรการบรหิารความเสีย่ง และมีการตดิตามผลอยา่งสม�า่เสมอ  

รวมถึงการสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั เขา้รบัการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะท�าหนา้ที่แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

ชุดยอ่ยตา่งๆ เพ่ือชว่ยในการดแูลกิจการของบรษิทัฯ
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3. การสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ 

3.1 การก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

คณะกรรมการบริษทัในฐานะผูน้�าองคก์รทีส่รา้งคณุคา่ใหกิ้จการอยา่งยัง่ยืน ไดใ้หค้วามส�าคญัในการบริหารงานทีโ่ปรง่ใสและมีประสิทธิภาพ  

จึงไดอ้นุมตัิการจดัท�านโยบายจริยธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี ท ัง้ดา้นโครงสรา้งองคก์ร และดา้นกลยุทธ ์

การจดัการ ซึง่มีการก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏิบตัิงานที่เป็นระบบ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้อาทิเชน่ การก�าหนดวสิยัทศันแ์ละกลยุทธ ์

ทีช่ดัเจน มีความโปรง่ใสในการด�าเนินธุรกิจ ดแูลความปลอดภยัของบุคลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์รและชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง และการ

ปฏิบตัติามระเบียบปฏิบตั ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถึงขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมาย 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏิบตัติามกฎระเบียบ และขอ้ก�าหนดตา่งๆ ของผูบ้รหิาร และพนกังานโดยตลอด เพ่ือมุง่หวงั

ในการสรา้งมาตรฐานของกิจการทีด่ข้ึีน อนัจะท�าใหผู้มี้สว่นไดเ้สยีทุกกลุม่เกิดความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่ใีหแ้กบ่รษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันา

ธุรกิจทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน

ยดึมัน่และปฏิบตัติาม โดยมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเห็นชอบนโยบายดงักลา่วเป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรษิทัไดมี้การพิจารณาทบทวน และอนุมตัหิลกัการก�ากบัดแูลกิจการ 

ทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรุง) ทีไ่ดจ้ดัท�าข้ึนเม่ือปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั

3.2 จรรยาบรรณธุรกจิ
คณะกรรมการบริษทั ไดก้�าหนดนโยบายเก่ียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยึดถือ 

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบริษทัฯ ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จริต เที่ยงธรรม และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้และทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

ซึง่ขอ้พึงปฏิบตัเิก่ียวกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถึงการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิจรรยาบรรณธุรกิจ  

(ฉบบัปรบัปรุง) ที่ไดป้รบัปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติมเม่ือปี 2565 และยงัคงใชอ้ย่างต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั และมอบใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้ริหาร เผยแพร ่

แกพ่นกังานของบรษิทัฯ ทุกคน โดยผา่นชอ่งทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถึงระบบอนิเตอรเ์น็ต และเผยแพรแ่กส่าธารณชน เพื่อสง่เสรมิ 

ขอ้พึงปฏิบตัทิีด่ ีทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังานทกุคนทราบ และยดึเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏิบตัติาม พรอ้มทัง้ตดิตามการปฏิบตัอิยา่งสม�า่เสมอ  

โดยก�าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารทกุระดบัในการดแูลใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และกอ่ใหเ้กิดการปฏิบตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ  

ทีเ่ป็นรูปธรรม ซึง่บรษิทัฯ จดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ใหแ้กพ่นกังานใหมทุ่กคนอยา่งสม�า่เสมอ รายละเอยีดจรรยาบรรณของบ

รษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “จรรยาบรรณธุรกจิ”

ปีทีผ่า่นมาไมมี่ขอ้รอ้งเรยีนถึงการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ
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บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  
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หลกัปฏบิติั 2 : 
ก�าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไป 

เพือ่ความย ัง่ยนื

1. แนวทางเพือ่ความย ัง่ยนื 
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดแนวทาง และทศิทางการด�าเนินธุรกิจขององคก์รผา่นวสิยัทศัน ์พนัธกิจ ปณิธาน และนโยบาย ซึง่ไดพิ้จารณาควบคูก่บั

ความตอ้งการของผูท้ีมี่สว่นไดเ้สยีทีเ่ก่ียวขอ้งทกุกลุม่ สภาพแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ความช�านาญของพนกังานและความสามารถในการแขง่ขนั

ขององคก์ร รวมถึงการน�านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดคณุคา่แกอ่งคก์ร ลูกคา้ รวมถึงผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่และสงัคม

โดยรวม ทัง้น้ี จะมีการทบทวนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัเป็นประจ�าทกุปี

สามารถดรูายละเอยีดไดท้ีห่วัขอ้ “1.3 แนวทางการด�าเนนิธุรกจิ” ขอ้ (1) นโยบาย และ (2) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ หนา้ 8

2. เป้าหมายและกลยุทธ์
2.1 คณะกรรมการบริษทัมีการก�าหนด ทบทวน ติดตาม และอนุมตัิ กลยุทธ ์วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทาง 

การด�าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ ทัง้กลยุทธป์ระจ�าปีและระยะกลาง 3 - 5 ปี ทีเ่ป็นตวัเงินและไมใ่ชต่วัเงิน  

โดยไม่ขดัต่อขอ้ก�าหนด กฎหมาย หรือขดัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ น�ามาวเิคราะหร์่วมกบัปัจจยัภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จ  

อนัไดแ้ก่

(1) สภาพแวดลอ้ม 

(2) ปัจจยัและความเสีย่งเรือ่งตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่องคก์ร และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตลอดหว่งโซธุ่รกิจ (Value Chain) 

(3) ขอ้มูลที่ไดจ้ากกระบวนการ / ชอ่งทางในการสื่อสารของบริษทัฯ เพ่ือที่จะท�าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูล / ประเด็นส�าคญั / ความคาดหวงั  

จากผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดโ้ดยตรง เป็นตน้

เพ่ือใหม้ ั่นใจว่าการด�าเนินงานยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ และสามารถปรับเปลี่ยนใหมี้ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ที่ เ กิดข้ึนอยู่ เสมอ สามารถตอบสนอง สร ้างคุณค่าให ้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผู ้มีส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่มเป็นส�าคญัและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี นอกจากน้ี ย ังส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้ริษัทฯ มีการจดัสรรทรัพยากรที่ส�าคญั ตลอดจน 

น�าเทคโนโลยีและนว ัตกรรมมาปรับใช ้ให ้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ให ้สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจ ัยภายใน 

และภายนอกอยู่เสมอ โดยยึดมัน่ในหลกัการก�ากบัดูแลกิจการที่ดี การมีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี การกระท�าใดๆ ที่เป็นประโยชน ์

แกส่งัคมโดยรวม และมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูด้ �าเนินการและรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยจะตดิตามผลการด�าเนินงานผา่นการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัทีจ่ดัข้ึนเป็นประจ�าทกุไตรมาส

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหผู้บ้รหิารสือ่สารไปยงัพนกังานทกุคนใหร้บัทราบถึงวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รผา่นชอ่งทางสือ่สาร

ของบรษิทัฯ เพ่ือใหย้ดึถือและปฏิบตัเิป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

สามารถดรูายละเอยีดไดท้ีห่วัขอ้ “1.3 แนวทางการด�าเนนิธุรกจิ” ขอ้ (3) เป้าหมายและกลยุทธใ์นการด�าเนินธุรกิจ หนา้ 9
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หลกัปฏบิติั 3 : 
เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ
การถ่วงดลุอ�านาจ 
บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่ก�าหนดไวใ้นหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและไดผ้่าน 

การแตง่ตัง้จากที่ประชุมผูถื้อหุน้ ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจของคณะกรรมการนัน้ มีองคป์ระกอบของกรรมการอสิระและไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ�านวน 3 คน  

รวมถึงยงัมีกรรมการจ�านวน 2 คน ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทัง้กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่มากกวา่ก่ึงหน่ึงจากจ�านวนคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 คน  

สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท�างานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ  

ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั  

ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนั และเมื่อมีการประชุมจะใหก้รรมการอิสระร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม ท�าใหมี้การถ่วงดุลอ�านาจ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กบัแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

การรวมหรอืแยกต�าแหน่ง
ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO และโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ยกรรมการ

ตรวจสอบจ�านวน 3 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระและมีจ�านวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอสิระมีการถว่งดุลอ�านาจ 

และสามารถสอบทานการบรหิารงานได ้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ท�าใหป้ระธานกรรมการบรษิทั 

และกรรมการผูจ้ดัการไม่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานในมติทีส่ �าคญั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้อ�านาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคล 

ทีมี่ความขดัแยง้ทางผลประโยชนมี์สว่นไดเ้สยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย

การมีส่วนไดเ้สยี
กรณีที่กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีสว่นไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอืน่ที่มีความขดัแยง้ หรือ สามารถ 

ใชโ้อกาส หรือขอ้มูลของบริษทัฯ เพ่ือประโยชนข์องตนเอง ใหป้ฏิบตัิภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิีการตามที่ก�าหนดเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนั 

และรายการไดม้าหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส�าคญัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรือ คณะกรรมการตลาดทุน และ/หรือ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื อืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งก�าหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของกรรมการ
บริษทัฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนท�าหนา้ทีใ่นการสรรหาและพิจารณาคดัเลือก คณุสมบตัขิองคณะกรรมการแตล่ะคณะ  

ใหมี้ความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้คณุสมบตัดิา้นความรู ้ความเชีย่วชาญในธุรกิจของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นอยา่งด ี 

มีวิชาชีพเฉพาะดา้น มีประสบการณท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ อายุ เพศ และประวตัิการศึกษา รวมถึงทกัษะที่มีความจ�าเป็นต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และทกัษะทีย่งัขาดอยู ่(Board Skill Matrix) และควรมีคณะกรรมการทีเ่ป็นเพศหญงิอยา่งนอ้ย 1 คน เน่ืองจาก

มีความละเอยีด รอบคอบในการบรหิารจดัการ นอกจากน้ี คณะกรรมการตอ้งมีกรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารอยา่งนอ้ย 1 คน ทีมี่ประสบการณใ์นธุรกิจ 

หรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนินกิจการอยู ่เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่จะไดค้ณะกรรมการโดยรวมทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการ 

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งอาจใชบ้ริษทัที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool)  

ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย จ�านวน 3 ชุด ไดแ้ก ่คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร  
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บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

5

1.1 คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีกรรมการ 

ทีเ่ป็นกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ทัง้น้ี กรรมการไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินทีอ่ยูใ่นประเทศไทย  

ซึ่งคณะกรรมการจะท�าการสรรหา คดัเลือกผูท้ี่มาท�าหนา้ที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ �าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board  

Skill Matrix) รวมทัง้วชิาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และเพศ เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และควรมีคณะกรรมการ 

ทีเ่ป็นเพศหญงิอยา่งนอ้ย 1 คน เพ่ือใหก้ารปฏิบตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัมีประสทิธิภาพยิง่ข้ึน

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ยงัเป็นผูท้ีมี่ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณเ์กี่ยวกบัธุรกิจของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง 

มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ มีภาวะผูน้�า มีวิสยัทศัน์ มีความเป็นอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเพียงพอ  

ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย ์ เพ่ือประโยชนส์ูงสุดแก่องคก์รและผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุ่ม ท�าหนา้ที่ก�าหนดและอนุมตัิ วสิยัทศัน ์

นโยบาย พนัธกิจ ภารกิจ กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณของบรษิทัฯ และมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ก�ากบั ควบคมุ 

ดูแล และติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างสม�า่เสมอใหมี้การน�ากลยุทธข์องบริษทัฯ ไปปฏิบตัิ เพ่ือใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน 

ทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

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		 	

ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิทั
สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั” ขอ้ (3) “การปฏบิติัหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิทั” หนา้ 95-96

ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิทั
1.1.1 ก�าหนด ทบทวน และอ�านาจอนุมติั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.2 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั” ขอ้ (4) “ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ี (คณะกรรมการบรษิทั)” หนา้ 95-97

1.1.2 การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดใหก้รรมการของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบียนไมเ่กิน 3 บรษิทั บรษิทัอืน่ และบรษิทั

ยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียนไมเ่กิน 5 บรษิทั ยกเวน้ในกรณีไดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหไ้ปด�ารงต�าแหน่ง
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1.1.3 การประชมุคณะกรรมการบรษิทั
1.1.3.1 ก่อนการประชมุ

(1) คณะกรรมการทกุคณะจดัใหมี้การประชุมอยา่งสม�า่เสมอ อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรอื 6 ครัง้ ตอ่ปี ตามความเหมาะ

สม โดยมีการก�าหนดตารางวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทัง้ปี เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเพ่ือเขา้รว่มการประชุม โดยจะแจง้ใหก้รรมการแตล่ะทา่น 

ทราบกอ่นวนัประชุมจรงิลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์การด�าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย และตอ้งมีจ�านวนองคป์ระชุมขัน้ต�า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุมไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด   

(2) ประธานกรรมการ จะส่งเสริมใหก้รรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัน�าเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์

ตอ่บรษิทัฯ และผลการด�าเนินงานตา่งๆ เป็นวาระการประชุม เพ่ือใหเ้รือ่งทีส่ �าคญัไดร้บัการพิจารณาในทีป่ระชุมอยา่งครบถว้น และมอบหมายใหเ้ลขานุการ

บรษิทัท�าหนา้ทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชุมตามวาระตา่งๆ ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนัท�าการ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ 

ทกุทา่นไดมี้เวลาศกึษาขอ้มูลตา่งๆ อยา่งเพียงพอกอ่นเขา้รว่มประชุมในกรณีทีต่อ้งการสารสนเทศตา่งๆ ทีจ่ �าเป็นตอ่การพิจารณาตดัสนิใจเพ่ิมเตมิสามารถ 

แจง้ตอ่เลขานุการบรษิทั เพ่ือประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO หรอืฝ่ายจดัการทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1.1.3.2 วนัประชมุ
(1) ประธานกรรมการท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม ซึง่จะจดัสรรเวลาใหฝ่้ายบรหิารจดัการไดน้�าเสนอประเดน็ ผลการด�าเนิน

งานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�าคญั และใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวนิิจฉยัชี้ขาดใหย้ึดถือเสียงขา้งมาก  

ในกรณีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมีการลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่ายเทา่กนั ประธานในทีป่ระชุมจะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชี้ขาด

(2) คณะกรรมการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถึงฝ่ายจดัการทีเ่ก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชุม 

เพ่ือชี้แจงรายละเอยีด / ขอ้มูลในวาระการประชุมทีเ่ก่ียวขอ้งใหค้ณะกรรมการไดซ้กัถามเพ่ิมเตมิในฐานะทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเรือ่งทีน่�าเสนอโดยตรง 

(3) ในวาระทีมี่รายการเก่ียวโยงกนักบักรรมการ กรรมการผูมี้สว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะไมมี่สทิธลิงคะแนนเสยีงและไมอ่ยูร่ว่มประชุม

(4) คณะกรรมการบรษิทัมีนโยบายสง่เสรมิใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ หรอืผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง 

ไดมี้โอกาสประชุมรว่มกนัตามความจ�าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เกี่ยวกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่มดว้ย และแจง้ให ้

กรรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลของการประชุม

(5) คณะกรรมการบรษิทัแตล่ะทา่นควรเขา้รว่มประชุมไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ�านวนการประชุมทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหมี้ข้ึนในรอบปี

1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ก�ากบัดแูล สง่เสรมิ และตดิตามใหมี้การเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศตา่งๆ ทีส่ �าคญั ทัง้การด�าเนิน

ธุรกิจ รวมถึงการก�ากบัดูแลกิจการ งบการเงินของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏตอ่สาธารณชน ในแบบ 56-1 One Report และเวบ็ไซต ์

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ โดยการจดัท�างบการเงินดงักลา่ว เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ�านวน 3 คณะ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร และเป็นอิสระ 

อยา่งเพียงพอ เพ่ือท�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบทานระบบการบรหิารจดัการดา้นการเงิน และการควบคมุภายใน รวมถึงการสรรหา พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 

และผูบ้รหิารระดบัสูง โดยทีค่ณะกรรมการชุดยอ่ยจะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือพิจารณาในเรือ่งตา่งๆ ตอ่ไป

ในปี 2564 บรษิทัฯ มีการจดัประชุม และการเขา้รว่มประชุมของกรรมการคณะตา่งๆ ดงัน้ี

รายชือ่กรรมการ

จ�านวนคร ัง้ท่ีเขา้ร่วมประชมุฯ (คร ัง้) / จ�านวนคร ัง้ท่ีจดัประชมุฯ (คร ัง้)

คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

บรหิาร

1. นายสุวฒัน ์  แดงพิบูลยส์กุล 10/10 - - -

2. นายชาย1/ ชวีะเกตุ 10/10 - 3/3 -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวุฒิ 10/10 - - 8/8

4. นายเกรกิเกียรติ ศตวุฒิ 10/10 - - -

5. น.ต.เอนก1/ พนัธุรกัษ์ 10/10 - - -

6. ดร.วชิา1/    จวิาลยั 10/10 6/6 3/3 -

7. นายวชิยั1/ วชัรวฒันากุล 10/10 6/6 3/3 -

8. ดร.จมุพล1/ กลว้ยไมง้าม 10/10 6/6 - -

1/ในปี	2564	มกีารประชมุร่วมกนั	ระหว่างกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้ริหาร	กรรมการอสิระ	/	กรรมการตรวจสอบ	โดยไมม่ฝ่ีายบริหารเขา้ร่วมดว้ย	จ�านวน	6	ครัง้		
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1.2 คณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย จ�านวน 3 คณะ ดงัน้ี 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและต ้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ ่งไดร้ ับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริษทั มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลกัทรพัย ์

แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษทัฯ ไดก้�าหนดไว ้ โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ 

ใหด้�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งมีมติเป็นเอกฉนัท์เห็นชอบ ว่ากรรมการอิสระดงักล่าวไดก้ระท�า 

คณุประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่บรษิทัฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกินวาระทีก่�าหนดมิไดท้�าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอเหตุผลตอ่ทีป่ระชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัติอ่ไป

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระกึ่งหน่ึง และตอ้งเป็นกรรมการบริษทัซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ 

จากคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข ้อบังค ับ และ/หรือ ระเบียบ 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างสม�า่เสมอ 

อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้
                     

1.2.3 คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูเ้สนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตัง้จากกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารจ�านวนหน่ึงตามที ่

เห็นสมควร และใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

ส�าหรบับทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้ 3 คณะ สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะ
กรรมการชดุย่อย” หนา้ 97-101

                     

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภบิาลและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการบรษิทัยงัมิไดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยทัง้ 2 ชุดดงักลา่ว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหนา้ที่

ในการสอบทานการปฏิบตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีตลอดจนก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) และ

ระบบควบคมุภายใน (Internal Control System) เพ่ือการสอบทานและประเมินการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินธุรกิจในทกุปัจจยัทัง้ภายในและภายนอก

องคก์ร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในตา่งประเทศเพ่ือใหมี้ประสทิธิภาพสูงสุด และการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ โดยพิจารณาแตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในเพ่ือท�าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏิบตังิานในหน่วยงานตา่งๆ ของบรษิทัฯ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคบืหนา้

ของการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนระบบการปฏิบตังิานตา่งๆ และมีการประเมินเพ่ือลด หรอืควบคมุความเสีย่ง ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนจากความเสีย่ง 

อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้ และป้องกนัการเกิดการทุจริตคอร์รปัช ัน่ ท ัง้น้ี เพ่ือใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถท�าหนา้ที ่

ตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษทั จึงก�าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 

โดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีด 

ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ในหวัขอ้ “หลกัปฏิบติั 6 : ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม”  

หนา้ 139-141

1.3 เลขานุการ 
1.3.1 เลขานุการบรษิทั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุย่อย” เลขานุการบรษิทั หนา้ 100-101 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th 

ของบรษิทัฯ หนา้ “เกีย่วกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” หวัขอ้ยอ่ย “เลขานุการบรษิทั”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
1.3.2 - 1.3.4 สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อย” หนา้ 97-101 และเว็บไซตข์องบริษทัฯ หนา้“พฒันา 

สู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี

1.4 หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายใน
สามารถดูไดท้ี ่“เอกสารแนบ 3” รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน ผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของบริษทั  

(compliance) หนา้ 262 - 264 ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้“การก�ากบัดแูลกจิการ” หวัขอ้

ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี
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1.5 หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏบิติังานของบรษิทัฯ
สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “เอกสารแนบ 3” รายละเอยีดเก่ียวกบัหวัหนา้งาน ผูต้รวจสอบภายใน และหวัหนา้งานก�ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของ

บรษิทั (compliance) หนา้ 262 - 264 ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” 
หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด”ี

1.6 หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์
คณะกรรมการบริษทัสง่เสริมใหบ้ริษทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อรบัผิดชอบในการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูล้งทุนและสื่อสาร

ขอ้มูลของบริษทัฯ ไปยงันกัลงทุนและบุคคลภายนอกใหค้รบถว้น อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถติดตอ่เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 

ไดต้ามรายละเอยีดที่ “ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส�าคญัอืน่” หนา้ 86-88 และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.tndt.co.th) หนา้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัขอ้  

“ขอขอ้มูลเพิม่เติม” หวัขอ้ยอ่ย “ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์” 

2. การลงทุนและการก�ากบัดแูลบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม
2.1 นโยบายการลงทุน 

บรษิทัฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจทีเ่ก้ือหนุนและเอื้อประโยชนต์อ่การท�าธุรกิจของบรษิทัฯ หรอืเป็นธุรกิจซึง่อยูใ่นอุตสาหกรรมทีมี่แนวโนม้

การเติบโต และผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทุนเป็นส�าคญั คณะกรรมการบริษทัจะร่วมกนัพิจารณาตามนโยบายการลงทุนของบริษทัฯ โดยค�านึงถึง 

ความจ�าเป็น เหมาะสม สามารถสนบัสนุนการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ และก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

เป็นส�าคญั โดยจะปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรือ่งการเขา้ท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์

ของบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

2.2 นโยบายการก�ากบัดแูล
บรษิทัรว่ม 
บริษทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งตวัแทนจากบริษทัฯ ซึ่งมีคุณสมบตัิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกิจที่บริษทัเขา้ลงทุนเขา้ 

เป็นกรรมการในบรษิทัรว่มของบรษิทัดงักลา่ว ซึง่อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคลใดๆ ของบรษิทัฯ  

ตามสดัสว่นการถือหุน้ของบรษิทัฯ เป็นเกณฑก์�าหนดจ�านวนกรรมการทีจ่ะเขา้ไปควบคมุดแูล 

บรษิทัยอ่ย

บริษทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการสง่กรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึ่งหน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการทัง้หมด หากการด�าเนินการมีผล 

กระทบตอ่บรษิทัฯ อยา่งมีนยัส�าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชุมกรรมการของบรษิทัฯ 

3. การพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการสรรหาฯ มีหนา้ทีใ่นการวางแผน การปฐมนิเทศเพ่ือพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบตัิหนา้ทีข่องกรรมการใหม่ คณะกรรมการ  

ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงเลขานุการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ขอ้ก�าหนด ขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

ของบรษิทัฯ 

ในปี 2564 การเขา้รว่มฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย-แผนก 

และพนกังานระดบัตา่งๆ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ที ่108-115 

และ www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกจิการ” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานบรรษทัภบิาล”

4. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ร่วมกนัพิจารณาแบบประเมินและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัและ 

คณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกนัประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยน�าแบบประเมินตนเอง 

ของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือความเหมาะสมกบัองคก์ร และน�าผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือพฒันา 

การปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�าในไตรมาส

ที่ 4 ของทุกปี ซึ่งจดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

เป็นรายบุคคล เพ่ือประเมินประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกิจการทีด่โีดยมีกระบวนการ ดงัน้ี
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4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ โดยใช ้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทีป่ระยุกตจ์ากแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จะรว่มกนัประเมินผลการปฏิบตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

4.3 เลขานุการบรษิทัจะเป็นผูร้วบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพ่ือน�าผลการประเมินมาปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือพฒันา 

การปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมินไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

การประเมินผลการปฏบิติังานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลมุท ัง้หมด 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหนา้ทีข่องกรรมการ

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

การประเมินการปฏบิติังานของตนเองเป็นรายบุคุคล ครอบคลมุท ัง้หมด 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หนา้ที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ

4. การพฒันาตนเอง 

การประเมินผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คอื 4 = ดเียีย่ม / 3 = ดมีาก /  2 = พอใช ้/ 1 = ไมน่่าพอใจ 

/ 0 = ตอ้งปรบัปรุง ซึง่ผลการประเมินของคณะกรรมการทกุคณะประจ�าปี 2564 สามารถสรุปไดด้งัน้ี

5. ค่าตอบแทน 
บรษิทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาและก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาเป็นไปอยา่งรอบคอบ 

ชดัเจน โปรง่ใส และเหมาะสม  โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในระดบัใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ภาระหนา้ทีแ่ละความรบั

ผดิชอบ และพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ ซึง่สงูเพียงพอทีจ่ะดงึดดู และรกัษากรรมการทีมี่คณุสมบตัทิีต่อ้งการ

ไวไ้ด ้โดยคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปีนัน้ๆ จะจดัสรรจากเงินคงเหลือหลงัหกัคา่เบ้ียประชุม และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และ

น�าเสนอตอ่ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัติอ่ไป ทัง้น้ี กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหมี้หนา้ที ่และความรบัผดิชอบเพ่ิมข้ึน จะไดร้บัคา่ตอบแทน

เพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัภาระหนา้ทีน่ ัน้เชน่กนั (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ” หนา้ 104-105)

คณะกรรมการ
ผลการประเมินปี 2564

(คะแนนเฉลีย่)

1. คณะกรรมการบรษิทัรายคณะ 3.99

2. คณะกรรมการบรษิทัรายบุคคล 3.94

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนรายคณะ 3.99

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนรายบุคคล 3.94

5. คณะกรรมการตรวจสอบรายคณะ 3.99

6. คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 3.98
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หลกัปฏบิติั 4 : 
สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร

1. แผนพฒันาและสบืทอดต�าแหน่งงาน 
บริษทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลือกบุคลากรเพ่ือสืบทอดต�าแหน่งงานทุกระดบัที่ส�าคญัอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่ การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ จะมีความต่อเน่ืองในการบริหาร สามารถรองรบัการขยายฐานธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

คา่ตอบแทน จะเป็นผูก้�ากบัดแูลและผลกัดนัใหมี้การจดัท�าและทบทวนแผนสบืทอดต�าแหน่งงานในต�าแหน่งคณะกรรมการ และต�าแหน่งงานทีเ่ป็นต�าแหน่งงานหลกั  

(Key Jobs) ซึง่มีความส�าคญัตอ่การด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก ่ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารสูงสุดของสายงาน ต�าแหน่งทีมี่ความส�าคญัในโครงสรา้ง 

การบริหารจดัการ ต�าแหน่งงานที่มีทกัษะเฉพาะดา้นมีความช�านาญเชิงลึกและยากแก่การทดแทน โดยจะประเมินจากสถานการณ์ ในการด� า เ นิ น ธุ ร กิ จ  

ความพร้อมของ บุคลากรตามกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ระยะส ัน้และระยะยาวเพ่ือวางแผนในการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสม มีความรู ้ 

ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงตอ้งมีทกัษะความเป็นผูน้�าอย่างเพียงพอ เพ่ือพฒันาและเตรียมความพรอ้มในทุกดา้นที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งเป็นไปตาม 

แผนการพฒันาบุคลากร (ศกัยภาพ) ตามต�าแหน่ง และมีการประเมินผลศกัยภาพตามก�าหนดเวลาวา่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดจ้ริงตามที่คาดหวงัน�าไปสู ่

การขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์รที่ต ัง้ไว ้และน�าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ เห็นชอบ และ/หรือ รบัทราบต่อไป  

รวมถึงรายงานผลการด�าเนินการใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

สามารถดรูายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ีห่ลกัก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีซึง่ไดร้ะบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การก�ากบั
ดแูลกจิการ” ภายใตห้วัขอ้ “รายงานบรรษทัภบิาล”

2. การสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูและผูบ้รหิาร
2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหนา้ที่ในการก�าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ์ และ 

วธิีการ รวมถึงเป็นไปตามขัน้ตอนการสรรหาของฝ่ายทรพัยากรบุคคล ในการสรรหาและคดัเลือกบุคคล เพื่อเขา้รบัการพิจารณา แตง่ตัง้ เป็นผูบ้ริหารระดบั

สูง และผูบ้ริหาร รวมถึงการโยกยา้ย และถอดถอน ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO เป็นประจ�าทุกปี ในการใหค้วามเห็นชอบผูท้ี่จะไดร้บัการพิจารณา 

เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการ และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการหรอืเทยีบเทา่ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา โดยจะพิจารณาจากความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ ์รวมถึงความเชีย่วชาญทีห่ลากหลายในธุรกิจของบริษทัฯ และอุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชนส์ูงสุดแก่การด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

ตลอดจนตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้�า มีวิสยัทศัน์ และทศันคติที่ดี มีทกัษะในการบริหารจดัการเป็นอย่างดี กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ มีแนวคิดสรา้งสรรคแ์ละ 

ทนัสมยัเพ่ือสรา้งโอกาสทางธุรกิจ และน�าพาองคก์รไปสู่ความส�าเร็จ นอกจากน้ี ควรมีคุณสมบตัิตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หลกัคูมื่อการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีและแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

2.2 การด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัย่อยท่ีไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอือืน่ใดในบรษิทัจดทะเบียน

ไมเ่กิน 3 บรษิทั และบรษิทัอืน่หรอืบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบียน ไมเ่กิน 5 บรษิทั ท ัง้น้ี ไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และบรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ 

ซึง่มีความจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ เพ่ือรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทัฯ

2.3 ขอบเขตอ�านาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ
กรรมการผูจ้ดัการ ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer หรอื CEO) โดยเป็นผูบ้รหิารจดัการ ในการควบคมุดูแล

การด�าเนินธุรกิจตามปกตขิองบรษิทัฯ มีอ�านาจด�าเนินการ และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนดภายใตก้ฎระเบียบ 

และขอ้บงัคบัของบรษิทั มีอ�านาจในการอนุมตัติามผงัอ�านาจด�าเนินการ รวมถึงเป็นผูพิ้จารณากลยุทธท์างธุรกิจ โดยรายงานผลการด�าเนินงานตอ่คณะกรรมการ

บรษิทัอยา่งสม�า่เสมอ

ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการตอ้งปฏิบตัติามขอ้ก�าหนด และระเบียบวาระตา่งๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทั และตอ้งไม่อนุมตัริายการใดๆ  

ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนมี์สว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และ

ตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือพิจารณา
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บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  
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คณะกรรมการบริษทัก�าหนดนโยบายและวธีิปฏิบตัิในการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบั

สูงของบรษิทัฯ ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการ และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได ้ท ัง้น้ี ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั

สามารถดขูอบเขตอ�านาจหนา้ทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ไดท้หีวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการบรหิาร หนา้ 100

3. การพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร
ผูบ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร
คณะกรรมการส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ สนบัสนุนใหผู้บ้ริหารระดบัสูงและกลุ่มผูบ้ริหาร เขา้ร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา เป็นประจ�าทุกปี 

ตามความเหมาะสม ในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ และเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัหินา้ที ่ท ัง้ทีจ่ดัข้ึนโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย สถาบนัไทยพฒัน ์ 

หรอืสถาบนัอืน่ใดทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาทกัษะ ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ ์หรอืขอ้ก�าหนดตามกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง น�าความรู ้

มาปรบัปรุง ประยุกตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถึงงานของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ข้ึน และถา่ยทอดขอ้มูลดงักลา่วใหแ้กก่รรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ทราบ โดยก�าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสูงและกลุม่ผูบ้รหิารตอ้งเขา้รว่มอบรม / ประชุม / สมัมนา รวมกนัอยา่งนอ้ย 5 หลกัสูตรตอ่ปี

พนกังาน
คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ จดัใหมี้การฝึกอบรมแก่พนกังานทุกระดบัในสายงานตา่งๆ ที่ตนเองรบัผิดชอบอย่างสม�า่เสมอ  

ทัง้การฝึกอบรมในสายวชิาชพีหลกัของบรษิทัฯ ตามขอบขา่ยทีบ่รษิทัฯ ไดใ้หบ้รกิารแกลู่กคา้โดยเป็นไปตามกฎระเบียบจาก “สมาคมทดสอบโดยไมท่�าลาย 

แหง่สหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งก�าหนด ตลอดจนการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท�างานประเภทตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง 

หลกัสูตรระบบคณุภาพ และทกัษะทัว่ไป เพ่ือเป็นแนวทางใหพ้นกังานน�าไปปรบัปรุงคณุภาพ และปรบัใชใ้นการท�างานตามความเหมาะสมตอ่ไป นอกจากนัน้  

ยงัมีการเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากตา่งประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรมใหแ้กบุ่คลากรของบรษิทัฯ เพ่ือเพ่ิมเตมิความรูอ้ยูเ่สมอ  

บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ 108-115

4. การประเมินผล
4.1 กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใช ้ แบบประเมินผล

งานของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี รวมถึงหลกัเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ซึง่การประเมินแบง่ออกเป็น 4 หมวด ไดแ้ก ่

1. ความคบืหนา้ของแผนงาน 

2. การวดัผลการปฏิบตังิาน 

3. การพฒันา CEO 

4. การด�าเนินงานดา้นความยัง่ยนื (ESG)

จากนัน้น�าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพ่ือขอความเห็นชอบ และน�าผลการประเมินมาปรบัปรุง แกไ้ข เพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานใหด้ยีิง่ข้ึน และ

บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี สรุปผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูจ้ดัการ ในปี 2564 อยูใ่นเกณฑด์มีาก ส�าหรบัผลการ

ประเมินโดยละเอยีดถือเป็นขอ้มูลลบัเฉพาะบุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได ้

4.2 ผูบ้รหิารระดบัสงู 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์และปัจจยัการประเมินผลงาน โดยใชก้ารชี้ วดั 

แบบรายบุคคล (KPIs) ในการพิจารณาผลงานในมุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลกูคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายในและมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

ทัง้ดา้นการด�าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและดา้นความยัง่ยืนขององคก์ร ไดแ้ก่ การส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนกัและมีส่วนร่วมในการดูแลสงัคม 

และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถานทีป่ฏิบตังิาน การดแูลความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน เป็นตน้ ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูง  

และติดตามใหก้รรมการ ผูจ้ดัการ / CEO มีการประเมินผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเมินและสอดคลอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวอยา่งครบถว้น  

พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมของไตรมาสที ่4 
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4.3 ผูบ้รหิาร / พนกังาน 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด นโยบาย ก�ากบัดูแล และติดตามใหมี้การก�าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการ 

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO รวมถึงผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย หรือเก่ียวขอ้งสื่อสารไปยงั 

บุคลากรขององคก์รใหร้บัทราบหลกัเกณฑใ์นการประเมินโดยใชก้ารชี้วดัแบบรายบุคคล (KPIs) ในการพิจารณาผลงานในมุมมองดา้นการเงิน มุมมอง 

ดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายในและมุมมองดา้นการเรียนรูแ้ละพัฒนา ซึ่งการประเมินจะพิจารณาจากการปฏิบตัิหนา้ที่และผลงาน 

ทัง้ดา้นการด�าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและดา้นความยัง่ยืนขององคก์ร ไดแ้ก่ การเขา้รว่มในกิจกรรมและมีสว่นรว่มในการดูแลสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

โดยรอบสถานที่ปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามหลกัความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั รวมถึงการมุ่งมัน่เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนเองใหด้ียิ่งข้ึน เป็นตน้  

เพ่ือสรา้งแรงจูงใจและไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามความสามารถอย่างแทจ้ริงแก่พนกังาน ที่มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจ 

ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสูส่ิง่ทีด่ข้ึีนและมีคณุคา่ตอ่องคก์ร ในปี 2564 ผูบ้รหิารและพนกังาน มีผลการประเมินโดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ี

5. ค่าตอบแทน 
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบรษิทัฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการจะพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

คา่ตอบแทนก�าหนด สอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือประโยชนส์ูงสุดของบรษิทัฯ โดยระดบัคา่ตอบแทนระยะสัน้ 

ไดแ้ก่ เงินเดอืน โบนสั และผลตอบแทน จงูใจในระยะยาว จะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบตังิานทางการเงิน และการปฏิบตัติามวตัถุประสงคเ์ชงิกลยุทธ์ 

ในระยะยาว ตลอดจนผลการปฏิบตัิงาน การพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก�าไรของบริษทัฯ  

(สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “7.6.2 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ” หนา้ 105)

5.2 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 
คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจะพิจารณาโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

คา่ตอบแทนก�าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยใชก้ารชี้วดัแบบรายบุคคล (KPIs) อยา่งเป็นธรรมและ 

เทา่เทยีมกนั โดยจะน�าผลของการประเมินมาบรหิารจดัการในเรือ่งของการใหร้างวลัตอบแทน และการพิจารณาความกา้วหนา้ในสายอาชพี เพื่อสรา้งแรงจงูใจ

ควบคูก่บัการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัผูบ้รหิาร (สามารถด ูไดท้ีห่วัขอ้ “7.6.3 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร” หนา้ 105)

6. โครงสรา้งผูถ้อืหุน้
กลุ่มผู ถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวของนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ ประกอบดว้ย นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ /  

นายเกรกิเกียรต ิศตวุฒ ิ/ นางจไุรศร ีศตวุฒ ิ/ นายอนุสรณ ์ศตวุฒ ิ/ นางสาวรสัสยิา ศตวุฒ ินายธนรรจ ์ศตวุฒ ิและนายสุวฒัน ์แดงพิบูลยส์กุล ซึง่เรยีกวา่ 

“กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ”่ ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนทีท่จ. 7/2552 เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะ 

ความสมัพนัธ์หรือพฤติกรรมที่เขา้ลกัษณะเป็นการกระท�าร่วมกบับุคคลอื่นและการปฏิบตัิการตามมาตรา 246 และ 247 ของพรบ.หลกัทรพัย ์

และตลาดหลักทรพัย์ เพ่ือการใชส้ิทธิออกเสียงของตนไปในทางเดียว และยงัเป็นกรรมการผูมี้อ�านาจลงนามและเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

จงึท�าใหก้ลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นผูมี้อ�านาจในการบริหารจดัการ และควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่ส�าคญัไดเ้กือบทัง้หมด ยกเวน้ในเรื่องทางกฎหมาย  

หรอืขอ้บงัคบับรษิทัทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชุม และมีสทิธิออกเสยีง  

หรือในกรณีก�าหนดใหส้ิทธิออกเสียงคดัคา้นได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายอื่นที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง  

เพ่ือคดัคา้นหรอืถว่งดุลการบรหิารของกลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญไ่ด ้

การเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูบ้ริหารประจ�าปี 2564 สามารถดรูายละเอยีด 

ไดจ้ากเอกสารแนบ 1 : รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ �านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน  

ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบญัชีและเลขานุการบริษทั หนา้ 246-258 ส�าหรบัพนกังานในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  

ไมมี่การท�าธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยแ์ตอ่ยา่งใด 

7. การบรหิารบคุลากร
ในธุรกิจวิศวกรรมบริการ นกัเทคนิค NDT และผูมี้ความช�านาญ รวมถึงผูต้รวจสอบอุปกรณร์บัแรงดนัที่มีคุณสมบตัิครบตามขอ้ก�าหนด  

เป็นทรพัยากรที่เป็นความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้ริการตรวจสอบฯ ซึ่งการสรา้งบุคลากรเหล่าน้ี 

ตอ้งใชท้ ัง้เวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ท�าใหก้ารสรา้งบุคลากรกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรมมกัจะไม่สมดุล บางครัง้อาจเกิดปัญหา 

การขาดแคลนและการโยกยา้ยมาโดยตลอด และจะเพิ่มความรุนแรงข้ึนเมือ่ภาวะอุตสาหกรรมมีการขยายตวั แตใ่นบางครัง้ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหลง่งาน 

เกิดปัญหาคนลน้งาน เมือ่ภาวะอุตสาหกรรมหดตวั ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไดมี้การปรบัเปลีย่นแผนและนโยบายตามความเหมาะสมเพ่ือรองรบัภาวะอุตสาหกรรม

ทีอ่าจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ
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หลกัปฏบิติั 5 : 
ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิ
อย่างมีความรบัผดิชอบ

1. องคก์รนวตักรรม
คณะกรรมการใหค้วามส�าคญัในการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการสรา้งวฒันธรรมการปฏิบัติงานใหเ้ป็น  

“องค์กรนวตักรรม” ซึ่งใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ ์และแผนธุรกิจขององคก์ร เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร และสรา้งประโยชนใ์หแ้กผู่มี้สว่นไดเ้สยี 

ทกุกลุม่ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามปัจจยัแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ ซึง่ครอบคลุมขัน้ตอนการออกแบบ การวจิยั และการพฒันา 

บริการ การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท�างาน รวมถึงการพฒันากระบวนการร่วมกบัคูค่า้ พรอ้มทัง้ทบทวน ปรบัปรุง และติดตามผล 

เพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยูเ่สมอ

ทัง้น้ี บริษทัฯ ไดด้�าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให ้อีกทัง้ ยงัไดมี้การก�าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพฒันา

นวตักรรมไวอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือใหฝ่้ายจดัการและผูบ้รหิารไดส้ือ่สารไปยงัพนกังาน และรบัฟังความคดิเห็น รวมถึงขอ้เสนอแนะจากผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทีเ่ก่ียวขอ้ง  

น�ามาปรบัปรุงเป้าหมายและแนวทางการพฒันานวตักรรมอยา่งตอ่เน่ือง โดยไดก้�าหนดเป็นวสิยัทศันข์ององคก์รทีว่า่ 

“ยดึม ัน่ คุณภาพ  เนน้ ความปลอดภยั สงู ประสทิธิภาพ 
ค�านงึ จรรยาบรรณ  สรรหา นวตักรรมใหม่ๆ”

บริษทัฯ ไดจ้ดัตัง้แผนก Creative Research and Development (CRD) (ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งองคก์รในปี 2564 ไดเ้ปลี่ยนชื่อ 

เป็นแผนก Advanced NDT & Maintenance) โดยบุคลากรทีมี่ความรู ้ความเชีย่วชาญ มีความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์และมีความสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์

คดิคน้ และพฒันาเครือ่งมือ และอุปกรณ ์เป็นนวตักรรมทีท่นัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถใชง้านไดจ้รงิ ชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพและสรา้งศกัยภาพ

ในกระบวนการปฏิบตัิการ เพ่ือใหก้ารบริการที่รวดเร็ว ทนัตามก�าหนดเวลา ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงผลการตรวจสอบที่มีคุณภาพ ชดัเจน แม่นย�า และ 

เชือ่ถือได ้ซึง่สง่เสรมิ และสรา้งคณุคา่ใหแ้กลู่กคา้และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งมาก 

นอกจากน้ี จากนโยบายส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล โดยส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) บริษทัฯ ไดร้บัทุนสนบัสนุน

ภายใตห้วัขอ้เรื่อง “ระบบขบัเคลื่อนเครื่องเอก็ซเรยก์ึ่งอตัโนมติั ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเชื่อมท่อล�าเลียงน�า้มนัและกา๊ซโดยเทคนิคไม่ท�าลาย”  

ซึง่การใชก้ระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใชร้งัสบีางสว่น เป็นการชว่ยเพ่ิมความปลอดภยัจากผลกระทบดา้นรงัสที ัง้ผูป้ฏิบตัิงาน ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ บรษิทัฯ ไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งมือแลว้เสร็จในปลายปี 2561 และน�ามาใชง้านในโครงการตา่งๆ ของบรษิทัฯ ตัง้แตปี่ 2562 เป็นตน้มา
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2. ประกอบธุรกจิโดยค�านงึถงึผูมี้ส่วนไดเ้สยี 
คณะกรรมการให ้ความส�าค ัญในการดูแล รวมถึงก�าหนดแนวทางในการด�า เ นินธุรกิจ และติดตามให ้ฝ่ายจ ัดการและทุกคน 

ในองค์กรปฏิบัติตามหลักจริยธรรม หลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมัน่ที่จะด�าเนินงานบนพ้ืนฐาน 

ของความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิ่งแวดลอ้มเป็นส�าคญั สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธข์ององคก์ร และค�านึงถึงผูมี้สว่นไดเ้สีย 

ทุกกลุ่ม ตามสิทธิ กฎหมาย หรือขอ้ตกลงที่พึงมีกับองค์กร นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส�าคญัใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรบัทราบ 

อยา่งเพียงพอ ไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดสทิธ ิและมีชอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผดิทางกฎหมาย  

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัริว่มกนั  

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าคูมื่อจรรยาบรรณธุรกิจ และคูมื่อระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัใิหแ้กค่ณะกรรมการฝ่ายจดัการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน นอกจากน้ี ยงัมีการตดิตามผลเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยุทธข์ององคก์รอยูเ่สมอ ดงัน้ี

ผูถ้อืหุน้ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสรา้งผลประกอบการที่ดี มีก�าไรอย่างตอ่เน่ือง และมัน่คง รวมถึงการใหผ้ลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

ตามนโยบายจา่ยเงินปันผลของบรษิทัฯ การเปิดเผยขอ้มูลในการด�าเนินงาน ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทีไ่มใ่ชท่างการเงินอยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส สามารถ

ตรวจสอบได ้เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทกุกลุม่ไดร้บัประโยชนส์งูสุดอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม โดยแจง้ผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th  

ของบรษิทัฯ อยา่งสม�า่เสมอ รวมถึงการปฏิบตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่ก่ียวกบัผูถื้อหุน้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีท ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

ลกูคา้ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้ริการดว้ยความปลอดภยัในชีวติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม โดยยดึถือความซือ่สตัย ์เป็นธรรม เอาใจใส ่รบัผิดชอบ  

และใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพ บนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง ตัง้แตข่ ัน้ตอนแรก จนถึงการสง่มอบ 

ผลการตรวจสอบทีแ่มน่ย�า เชือ่ถือได ้ไปสูภ่าคอุตสาหกรรมหรอืลกูคา้ทีร่บับรกิาร เพ่ือยนืยนัคณุภาพและมีความปลอดภยัตอ่การใชง้านในสนิคา้ กระบวนการ 

หรอืชิ้นงานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธิของลูกคา้ และผูร้ว่มงานโดยรอบพ้ืนทีป่ฏิบตังิาน มีการจดัฝึกอบรม 

โดยรว่มมือกบัลกูคา้ในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวกบัความปลอดภยัในการท�างาน เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ และความมัน่ใจในการปฏิบตังิานรว่มกนั และสรา้งความเชือ่มัน่ 

ในการรบับรกิารจากบรษิทัฯ

ในปี 2564 บริษทัฯ มีการประชุมดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดลอ้มรว่มกบัลูกคา้อยา่งสม�า่เสมอ ทัง้รายเดอืนและรายไตรมาส

ส�าหรบังานบนชายฝ่ังและนอกชายฝ่ัง ไดแ้ก่ บมจ.ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม / บจก. เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต / บจก. ซียูอีแอล /  

บมจ.ไทยออยล ์เป็นตน้ รวมถึงการลงนามความรว่มมือในการท�างานกบัลกูคา้โดยค�านึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ การต่อตา้นการทจุรติ และการเคารพสทิธ ิ

มนุษยชน ไดแ้ก ่UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED / บรษิทั ไออารพี์ซ ีจ�ากดั (มหาชน)  

จากการประเมินความพึงพอใจในการใหบ้ริการโดยลูกคา้ ในปี 2564 บริษทัฯ ไดร้บัคะแนนเฉลี่ย 93.86% ซึ่งอยู่ในเกณฑร์ะดบั “ดีมาก”  

จากเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้คอื 71.43% และเมื่อพิจารณาในแตล่ะดา้น พบวา่ลูกคา้มีความพึงพอใจมากทีสุ่ด 5 ดา้น ดงัน้ี 

(ขอ้มูลจากแบบส�ารวจความพึงพอใจลูกคา้จ�านวน 261 ชุด)

1.  การกลบัมาใชบ้รกิารกบั TNDT              100.00%

2.  ความสามารถในการตรวจสอบทีมี่คณุภาพ              96.48%

3.  ความพรอ้มของเครือ่งมือ      95.92%

4.  ความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน      95.84%

5.  การตดิตอ่ประสานงานกบัแผนกทีใ่หบ้รกิาร     95.64%



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

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

การประเมนิผล

สรปุแบบส ารวจความพงึพอใจส าหรบัลกูคา้ปี 2564
คะแนนรวมโดยเฉลีย่ เป้าหมาย=54 คะแนน (71.43%) เปอรเ์ซน็ตร์วมโดยเฉลีย่ (%) เปอรเ์ซ็นตร์วมโดยเฉลีย่ = 93.86% คะแนนรวมโดยเฉลีย่ = 70.40

นอกจากนัน้ กรณีที่ลูกคา้มีการรอ้งเรียน หรือการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑท์ี่บริษทัฯ ก�าหนด บริษทัฯ จะเร่งด�าเนินการร่วมกบัหน่วยงาน 

ทีถู่กรอ้งเรยีนท�าการวเิคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัเพ่ือไมใ่หเ้กิดเหตุการณด์งักลา่วข้ึนอกี โดยบรษิทัฯ จะตดิตามผลการแกไ้ขใหแ้ลว้

เสร็จ เพ่ือแจง้ผลด�าเนินการและแนวทางแกไ้ขแกลู่กคา้โดยเร็ว  

ทัง้น้ี ในปี 2564 มีการรอ้งเรยีนจากลกูคา้เก่ียวกบัการเดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานลา่ชา้ 1 เรือ่ง โดยบรษิทัฯ แจง้หวัหนา้ผูร้บัผดิชอบงาน ใหเ้รง่ด�าเนิน

การแกไ้ข เรือ่งการจดัสรรเวลาและวางแผนการเดนิทางใหเ้หมาะสม เพือ่ถึงสถานทีป่ฏิบตังิานใหต้รงเวลาทีก่�าหนด หลงัจากมีการแกไ้ขและไดต้ดิตามผล พบวา่  

ผูป้ฏิบตังิานเดนิทางถึงสถานทีป่ฏิบตังิานตรงตอ่เวลา ลูกคา้มีความพึงพอใจในการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองงานของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

พนกังาน 
บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบตัติามสทิธขิ ัน้พ้ืนฐานทีพ่นกังานพึงจะไดร้บั ใหค้า่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ  

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เชน่ จากการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ�าปี การประเมินผลตามแผนกกลยุทธข์องบรษิทัฯ  

ในชว่ง 3 - 5 ปี และการจดัสวสัดกิารเพิ่มเตมิจากทีบ่รษิทัฯ พึงใหท้ีม่ากกวา่กฎหมายก�าหนด เชน่ กองทนุส�ารองเลี้ยงชพี การประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุ  

รวมถึงการดแูลสุขภาพอนามยั โดยจดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ�าปีตามลกัษณะของงานทีเ่ก่ียวขอ้ง และการรว่มมือกบัธนาคารของรฐัในการจดัสวสัดกิาร

เงินกูป้ระเภทตา่งๆ ในอตัราดอกเบ้ียต�า่กวา่สถาบนัการเงินทัว่ไป เพ่ือเป็นทนุในการสรา้งงานสรา้งอาชพีเสรมิ หรอืชว่ยแกปั้ญหาหน้ีสนิสว่นตวัในครอบครวั

ของพนกังานทัง้ระยะส ัน้และระยะยาวซึง่ไมส่ามารถแกปั้ญหาได ้ใหผ้อ่นคลายไดด้ว้ยด ีนอกจากน้ี ยงัจดัสถานทีป่ฏิบตังิานใหมี้สภาพแวดลอ้มทีด่ ี มีมุมพกั

ผอ่นและลานกิจกรรมใหก้บัพนกังาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณท์ีจ่ �าเป็นเพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

นอกจากน้ี คณะกรรมการสวสัดิการ ซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนพนกังานจากหน่วยงานต่างๆ ยงัมีบทบาทในการดูแล จดัการสวสัดิการ 

ที่ควรมี หรือควรไดร้บัการปรบัปรุง แกไ้ข ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและตามความตอ้งการของพนกังานในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการจดักิจกรรม 

เพ่ือส่งเสริมความสามคัคี และผูกสมัพนัธพ์นกังานใหมี้โอกาสร่วมกนัท�ากิจกรรมต่างๆ แต่เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั Covid-19 

ในปัจจุบนั ทางคณะกรรมการสวสัดิการจึงมุ่งเนน้เรื่องการดูแล การป้องกนั และการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดงักล่าว โดยมีการผลกัดนั 

การท�างานในรูปแบบ Work From Home/Anywhere และน�าเอาเทคโนโลยีมาใชเ้พื่ออ�านวยความสะดวกในการท�างานใหแ้ก่พนกังานไดม้าก 

ยิง่ข้ึน อกีทัง้เป็นการลดความเสีย่งตอ่การพบปะของพนกังานจ�านวนมากในทีท่ �างานอกีทางหน่ึง ซึง่พนกังานก็สามารถปรบัตวัในการใชง้านไดด้ว้ยดี
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บริษทัฯ ยงัปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และหลกัสิทธิมนุษยชน จดัหาอุปกรณ์ที่จ �าเป็น เพ่ือป้องกนัอนัตราย 

จากการท�างาน สง่เสริม และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพ่ือเรียนรูด้า้นความปลอดภยั และสุขอนามยัในการ

ท�างาน รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ และสรา้งความช�านาญในวชิาชพี เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพในการท�างานแก่องคก์รอยา่งสม�า่เสมอ และเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะการท�างานดา้นตา่งๆ เพ่ือการเติบโตในสายงานที่ตนเองถนดัดว้ยเชน่กนั สามารถดูผลการฝึกอบรมประจ�าปี 2564 เพ่ิมเติม 

ไดท้ีห่วัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ 108-115

ส�าหรบันโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน สามารถดเูพ่ิมเตมิไดท้ีห่วัขอ้ “7.6.4 ค่าตอบแทนบคุลากร” หนา้ 106-107

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นกังานทุกคนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมายที ่เก่ียวขอ้งในเรื่อง

การตอ่ตา้นการทุจรติคอรปัช ัน่โดยเครง่ครดั อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถรอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กิดจากการปฏิบตังิานผา่นทาง  

E-mail / ไปรษณีย ์ / ฝ่ายทรพัยากรบุคคล โดยบริษทัฯ จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลของผูร้อ้งเรียน สามารถดูเพ่ิมเติมไดท้ี่หวัขอ้ “9.1.2 การต่อตา้น 
การทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150

ในปี 2564 ไมมี่กรณีพนกังานผดิขอ้บงัคบัตามมาตรฐานหรอืกฎหมาย รวมถึงไมมี่การรอ้งทกุขแ์ตอ่ยา่งใด

คู่คา้ 
ก. พนัธมิตรทางธุรกิจ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการคดัเลือกคู่คา้ที่มีแนวทางในการด�าเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ท�าธุรกิจที่ใกลเ้คียง หรือเก่ียวเน่ืองกบับริษทัฯ  

มีชือ่เสยีงด ีและมีประสบการณ ์มีความเชีย่วชาญทางเทคนิค และมีฐานะทางการเงินทีเ่ขม้แข็ง โดยบรษิทัฯ จะปฏิบตัติอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาค และเทา่เทยีม

ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ไม่เอารดัเอาเปรียบ ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของความซือ่สตัย ์จริงใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการในการจดัซื้อจดัจา้ง และเงื่อนไข

สญัญาหรอืขอ้ตกลงระหวา่งกนั หลีกเลี่ยงการรบัของขวญั ของก�านลั สนิน�า้ใจ การเขา้รว่มงานเลี้ยง หรอืงานสงัสรรคท์ีจ่ดัข้ึน ซึง่มีวตัถุประสงคเ์พ่ืออ�านวย 

ความสะดวกในการด�าเนินงาน และเพ่ือประโยชนส์ว่นตน

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการแลกเปลี่ยนและรว่มกนัพฒันาศกัยภาพ เพ่ือยกระดบัความสามารถของบุคลากรและ

เทคโนโลยใีนการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยมีพ้ืนฐานของการเคารพสทิธิมนุษยชน ปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมถึงมีความรบั

ผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั

ในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณโ์ควดิ-19  บรษิทัฯ ยงัคงด�าเนินการตามโครงการความรว่มมือกบัคูค่า้จากประเทศสงิคโปร ์1 โครงการ  

ซึง่การท�างานรว่มกนัคบืหนา้ดว้ยด ีนอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัด�าเนินงานรว่มกบัพนัธมิตรชาวไทยภายในประเทศรวม 24 ราย ซึง่โครงการลุลว่งไปดว้ยด ี

เชน่กนั

ข. เจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะสรา้งพนัธมิตรที่ดี ไม่เอารดัเอาเปรียบ รกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีอยา่งมัน่คงกบัเจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือ

ตวัแทนจ�าหน่าย มีการตกลงซื้อ - ขาย ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ดว้ยเงื่อนไขของราคาและปริมาณทีเ่หมาะสม ซึง่เจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือ

ตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิารตามคณุภาพ มาตรฐาน และราคาตามทีไ่ดต้กลงไวก้บับรษิทัฯ และหา้มมิใหก้รรมการ และพนกังานของบรษิทัฯ  

รบัผลประโยชนส์ว่นตวัจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย  

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการคดัเลือกผูข้าย/ตวัแทนจ�าหน่ายที่รบัคืนขยะจากเศษวสัดุที่เหลือจากการใหบ้ริการ  

เพ่ือไปด�าเนินการก�าจดัตามหลักวิชาการและขอ้กฎหมายต่อไป รวมถึงการคดัเลือกผูข้ายที่มีกระบวนการผลิตสินคา้ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม  

(Green Procurement)
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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

ผลการประเมินผูข้ายประจ�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
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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 %

ในปี 2564 เน่ืองจากสถานการณโ์ควดิ-19 กระบวนการซื้อขายสนิคา้หลายรายการไมอ่ยูใ่นภาวะปกต ิคูค่า้รายใหมร่วม 74 ราย เกิดข้ึนจากการจดัหา

สนิคา้เพ่ือการท�างาน อุปกรณอ์เิล็คทรอนิกส ์งานบรกิาร และอืน่ๆ ใหท้นักบัความตอ้งการ 

นอกจากนัน้ จากการประเมินคูค่า้ท ัง้หมด 112 ราย มีคูค่า้รายส�าคญั 6 ราย และคูค่า้ทีผ่า่นการประเมินมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ ก�าหนดในเกรด “A” 

รวม 77 ราย โดยบรษิทัฯไดมี้หนงัสอืแสดงความขอบคณุ และชืน่ชมไปยงัคูค่า้ดงักลา่ว

เจา้หนี้
บริษทัฯ มีนโยบายปฏิบตัิตามเง่ือนไข สญัญา และขอ้ผูกพนัทีต่กลงกบัเจา้หน้ีท ัง้ในการช�าระหน้ีตรงตามก�าหนดเวลา การใชบ้ริการทางการเงิน 

ทีเ่หมาะสมแกธุ่รกิจของบรษิทั การใหแ้ละรกัษาหลกัประกนั รวมถึงเง่ือนไขอืน่ๆ ทีก่�าหนด เชน่ รายงานขอ้มูลทางการเงินของบรษิทัฯ ทีถ่กูตอ้งแกเ่จา้หน้ี

เพ่ือประโยชนใ์นการวเิคราะหส์นิเชือ่ การรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิและทนุ เป็นตน้ ในการด�าเนินงาน บรษิทัฯ ไดส้รา้งความไวว้างใจใหก้บัเจา้หน้ีผา่นการบรหิาร

งานอยา่งมีจรรยาบรรณ และอ�านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานะทางการเงินของบริษทัฯ อยา่งเปิดเผย ผา่นทางงบการเงินที่ไดจ้ดัท�า 

และรบัรองอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

รวมถึงไดก้�าหนดวธิีปฎิบตัไิวใ้นจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกนั

คู่แข่ง
บริษทัฯ มุ่งมัน่ที่จะประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขนัที่ดี โดยมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่ไม่เอารดัเอาเปรียบ และหลีกเลี่ยง 

วธิีการทีไ่มสุ่จรติ เชน่ การใหร้า้ยป้ายส ีสรา้งขา่วทีเ่ป็นเทจ็ บิดเบือนความจรงิ หรอืวธิีการอืน่ใดทีเ่ป็นการโจมตคีูแ่ขง่ รวมถึงไมล่ะเมิด หรอืลว่งรูค้วามลบั 

ทางการคา้ของคูแ่ขง่ดว้ยวธิีฉอ้ฉล ซึง่ในปี 2564 และตลอดเวลากวา่ 40 ปี ทีด่ �าเนินธุรกิจ บรษิทัฯ ไมเ่คยถกูรอ้งเรยีน หรอืเสยีชือ่เสยีงจากกรณีดงักลา่ว  

นอกจากน้ี ดว้ยรูปแบบการด�าเนินธุรกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในปัจจบุนั บรษิทัฯ จงึมีแนวคดิในการเปลี่ยนคูแ่ขง่เป็นพนัธมิตร เพ่ือสรา้งความยัง่ยนืรว่มกนั

ในอนาคตอกีดว้ย

หน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั 
บรษิทัฯ ใหค้วามรว่มมือและพึงปฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั และมาตรฐานสากลทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงจะปฏิบตัิ

ตามวธิีด�าเนินการดว้ยความถกูตอ้ง สุจรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือืน่ใด ทีก่อ่ใหเ้กิดการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธุรกิจ 
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ในปี 2564 บรษิทัใหค้วามรว่มมือในการเขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆ กบัหน่วยงานภาครฐั ในรูปแบบออนไลน ์อาทเิชน่ 

- การเป็นอนุกรรมการสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีควบคมุ สาขานิวเคลียร ์(สชวท.) เพ่ือรว่มรา่งแผนยุทธศาสตรแ์ละแกไ้ขขอ้บงัคบั

สภาฯ วา่ดว้ยการประกอบวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยคีวบคมุ สาขานิวเคลียร ์

- สถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศสฯ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ โดยการเขา้รว่มเป็นอนุกรรมการรบัรองความ

สามารถบุคลากร สาขาการถา่ยภาพดว้ยรงัส ี/ การสอนและถา่ยทอดความรู ้ในหลกัสูตรผูต้รวจสอบงานเชือ่มสากล โดยมีนกัศกึษาในหลกัสูตร 70-80 คน 

/ การฝึกงาน NDT ทัว่ไป และการตรวจงานเชือ่มสากล โดยมีนกัศกึษาเขา้รบัการฝึกงานรวม 9 คน เป็นตน้ 

- สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน)เพ่ือพฒันาการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลย ีและการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

นอกจากนัน้ ยงัมีนกัศึกษาชาย-หญิงรวม 31 คน จากสถาบนั/มหาวทิยาลยัตา่งๆ ทัง้ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั ใหค้วามสนใจและขอเขา้รบั 

การฝึกปฏิบตังิานจรงิจากส�านกังานกรุงเทพ สาขาระยอง และหน่วยงานก�าแพงเพชร อาทเิชน่ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ-ธนบุร ี/ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั / ม.เกษตรศาสตร ์/ ม.ศรนีครนิทรว์โิรฒ / ม.รามค�าแหง / ม.ขอนแกน่ และสถาบนัเทคโนโลย ีไทย-ญีปุ่่น เป็นตน้

การปฏบิติัตามหลกัสทิธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความส�าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั โดยค�านึงถึงศกัดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย ์และเสรภีาพของบุคคล และไมแ่บง่แยกความแตกตา่งในเรือ่งถ่ินก�าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม ชนช ัน้ 

ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสงัคม ความเชือ่ทางสงัคม การศกึษาอบรม 

หรอืความคดิเห็นทางการเมือง และอืน่ๆ ตามหลกัการพ้ืนฐานทีส่ �าคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธิมนุษยชน ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน 

รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย ตอ้งปฏิบตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัในการท�างาน ภายใตก้ฎ ระเบียบ ขอ้

บงัคบั ในการท�างาน ประกาศ และค�าส ัง่ตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมายเดยีวกนั และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมิดหรอืคกุคาม ไมว่า่จะเป็น

ทางวาจา หรอืทางการกระท�าตอ่บุคคลอืน่ ไมเ่ลือกปฏิบตัหิรอืกีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ด และสง่เสรมิใหทุ้กคนมีความตระหนกัและส�านึกในสทิธิหนา้ทีแ่ละความรบั

ผดิชอบของตนทีมี่ตอ่บุคคลอืน่และสงัคม

ในปี 2564 นอกจากพนกังานคนไทย บรษิทัฯ ยงัมีการจา้งงานชาวตา่งชาต ิ34 คน ซึง่มีความแตกตา่งทัง้ในเชื้อชาต ิศาสนา ภาษา และ

วฒันธรรม ฯลฯ มาท�างานรว่มกนั ไดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ ัง้ในเรือ่งเทคนิคการท�างานและการพฒันาความรู ้ โดยบรษิทัฯ ดแูล และปฏิบตัติอ่

พนกังานทกุคน ทกุชาต ิศาสนาดว้ยความเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั  

สามารถดเูพ่ิมเตมิไดท้ี ่หวัขอ้ “การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ย ัง่ยนื” หวัขอ้ยอ่ย 3.4.1 การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็น

ธรรม หนา้ 57-60
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การต่อตา้นการทุจรติ และการประเมินความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัช ัน่
บรษิทัฯ มีนโยบายในการควบคมุ ดแูลการด�าเนินธุรกิจของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนด กฎหมาย และมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยมีการ

อบรม / เผยแพรค่วามรูแ้ละแนวทางปฏิบตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติใหแ้กพ่นกังานทัว่ท ัง้องคก์ร เพ่ือป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุรติ โดยหา้ม

มิใหมี้การใชอ้�านาจหนา้ทีไ่มว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพ่ือแสวงหาผลประโยชนแ์กต่นเองหรอืผูอ้ืน่ รวมถึงหา้มการเสนอผลประโยชนจ์งูใจแกบุ่คคลอืน่ใด

อนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนท์างธุรกิจของบรษิทัฯ และจดัใหมี้การตดิตาม สอบทานการปฏิบตั ิและประเมินความเสีย่งจากการทจุรติ

คอรร์ปัช ัน่เป็นประจ�าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิและขอ้ก�าหนดในการด�าเนินการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดตามกฎหมายอยูเ่สมอ

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถึงความส�าคญัของการบริหารจดัการองคก์รทีด่ ี เพ่ือขบัเคลื่อนองคก์รใหมี้การเติบโต และขยายธุรกิจอยา่งมี

เสถียรภาพ มีฐานะการเงินทีม่ ัน่คง และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ จงึเห็นควรใหมี้การประเมินและบรหิารความเสีย่ง

จากการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ เพ่ือป้องกนัเหตุทีอ่าจท�าใหเ้กิดการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ โดยมีกรอบการด�าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งสอดคลอ้งกบัหลกั

เกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึง่เป็นมาตรฐานสากลเพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและ 

น�าไปประยุกตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้น หวัขอ้ “9.1.2 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150

ความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
บรษิทัฯ ค�านึงถึงความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท�างานของพนกังานทกุระดบัเป็นส�าคญั จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ข้ึน เพ่ือก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบตั ิและตดิตามผลการปฏิบตังิาน โดยจดัใหมี้การประชุมฯ  

เป็นประจ�าทุกเดอืน เพ่ือสรุปผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถิตกิารเกิดอุบตัเิหตุจากการท�างาน รวมถึงการจดัท�าเอกสารวธิีการปฏิบตังิาน  

การจดัหาขอ้มูลดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะสม เพ่ือป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนตอ่บุคลากร ทรพัยส์นิ และสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้ ยงัจดัใหมี้การ

อบรมและกิจกรรมตา่งๆ ในเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ      

โดยในปี 2564 ไดจ้ดัใหมี้การอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ใหแ้ก่พนกังานรวม 34 คน หลกัสูตรการ

ป้องกนัอนัตรายจากรงัส ี8 ช ัว่โมงรวม 44 คน การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉินดา้นรงัสรีวม 47 คน การอบรมหลกัสูตรการขบัข่ีเชงิป้องกนัอุบตัเิหตุรวม 8 คน 

การอบรมหลกัสูตรการจดัเก็บและการจดัการสารเคมี 8 คน การอบรมหลกัสูตร COVID-19 Awareness 37 คน อบรมการใชเ้ครือ่งมือและวธิีการฉดีพ่น

ยาฆา่เชื้อ Covid-19 18 คน การฝึกอบรมการดบัเพลิงขัน้ตน้รวม 61 คน และการฝึกซอ้มดบัเพลิงและการอพยพหนีไฟรวม 124 คน การอบรมหลกัสูตร  

Working at Height Knowledge training รวม 41 คน การอบรมหลกัสูตร การสรา้งพฤตกิรรมความปลอดภยั (BBS: Behavioral Based Safety) 11 คน  

การอบรมหลกัสูตร MSW Training รวม 7 คน การอบรมหลกัสูตร ทบทวนความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศรวม 109 คน การอบรมหลกัสูตร 

Confined Space-ความปลอดภยัในการท�างานในทีอ่บัอากาศ 4 หนา้ที ่(ส�าหรบัผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช้ว่ยเหลอื และผูป้ฏิบตั)ิ รวม 18 คน การสุม่ตรวจ

แอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิพนกังานรวม 115 คน (8,332 ครัง้) การตรวจวดัแสงสวา่งในพ้ืนทีท่ �างาน 406 จดุ การตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ 

ของสารเคมีอนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ �างาน และสถานทีเ่ก็บรกัษาสารเคมีอนัตราย ทัง้น้ี เพ่ือควบคมุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑต์า่งๆ  

ดา้นความปลอดภยัฯ รวมทัง้มีการอบรมพนกังานทีไ่ปปฏิบตักิารนอกชายฝ่ังในระยะเวลาสัน้ๆ ทกุครัง้กอ่นทีจ่ะเดนิทางไปปฏิบตังิาน โดยจะเนน้ย�า้เก่ียวกบั 

ความปลอดภยัในการท�างานในดา้นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการท�างานของแต่ละบุคคล เช่น การเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE)  

ใหพ้รอ้มหากช�ารุดสามารถเบิกใหมไ่ด ้การท�างานกบัสารเคมีใหป้ลอดภยั การมีรา่งกายทีพ่รอ้มในการท�างานโดยด�าเนินการตรวจสอบจากใบรบัรองแพทย ์ 

การตรวจสอบใบรบัรองการฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ ของพนักงานไม่ใหห้มดอายุ ตลอดจนสอบถามสภาพจิตใจของพนักงานว่าอยู่ในภาวะปกต ิ 

และพรอ้มทีจ่ะปฏิบตังิานหรอืไม ่เป็นตน้
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 หน่วยงานกรุงเทพฯ

การตรวจวดัแสงสว่าง ประจ�าปี 2564

 หน่วยงานกรุงเทพฯ

 หน่วยงานระยอง

การประชมุคณะกรรมการ 
ในสถานประกอบกจิการประจ�าปี 2564
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การฝึกซอ้มดบัเพลงิข ัน้ตน้และอพยพหนไีฟ 
ประจ�าปี 2564

หน่วยงานระยอง

หน่วยงานก�าแพงเพชร 

ความปลอดภยั
ในการท�างาน
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นอกจากนัน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือความปลอดภยัและสุขอนามยัที่ดีของพนกังาน ตลอดจน 

การใหค้�าแนะน�าอยา่งสม�า่เสมอและตอ่เน่ือง มีระบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน และชุมชนโดยรอบสถานทีป่ฏิบตังิาน รวมถึงมีการสุม่ตรวจ

ความปลอดภยัของสถานทีป่ฏิบตังิานดา้นรงัสโีดยหน่วยงานตรวจความปลอดภยัฯ และการสุม่ตรวจสอบสถานทีจ่ดัเก็บสารรงัสรีว่มกบัส�านกังานปรมาณู

เพ่ือสนัติเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการสง่เครื่องมือ/อุปกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการท�างานเพ่ือท�าการตรวจสอบ หรือสอบเทียบตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพ 

และความปลอดภยั ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครฐัก�าหนด เพ่ือสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่ก่ียวขอ้ง โดยการปฏิบตัิ

งานของบรษิทัฯ จะค�านึงถึงหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพีและการมีจรยิธรรมและคณุธรรมในการท�างานเป็นส�าคญั

การดแูลและใส่ใจ
พนกังาน

หน่วยงานระยอง

 หน่วยงานกรุงเทพฯ

ตรวจสุ ขภ าพ
ประจ�าปี
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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 

การปฏิบตังิานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างานของบรษิทั สามารถด�าเนินการมาโดยไมเ่กิดอุบตัเิหตุถึงขัน้หยุด

งาน โดยนบัจ�านวนชัว่โมงการท�างานมาแลว้ 1,019,168 ช ัว่โมงการท�างาน 

และผลการด�าเนินการดงักล่าวเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายประจ�าปี 

2564 โดยมีเพียงอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกินทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

แต่อตัราบนัทึกการรบัปริมาณรงัสีเกินดงักล่าว ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการด�าเนินงาน ปี 2563 ดงันัน้ บรษิทัจะน�าขอ้มูลทีผ่า่นมาใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพ่ือลดอุบตัิการณแ์ละป้องกนัอุบตัิเหตุ

ในปี 2565 ตอ่ไป

รางวลัดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และสิง่แวดลอ้ม
จากการด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบตัฯิ อยา่งเครง่ครดั ใน

ปี 2564  บริษทัฯ ไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั สุขอนามยั และสิ่ง

แวดลอ้ม ดงัน้ี

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

บนฝ่ัง อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร จากบรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตร

เลี่ยม 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�าหรบัพนกังานปฏิบตังิานนอกชายฝ่ัง จากบรษิทั 

เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากดั จ�านวน 6 รางวลั 



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  
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3. การจดัสรรทรพัยากร
คณะกรรมการตระหนกัในการดแูล ตดิตามฝ่ายจดัการใหมี้การจดัสรรและจดัการ

ทรพัยากรตลอดสาย Value Chain ใหมี้ความเหมาะสมตามรูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวน

และพฒันาการใชท้รพัยากรใหมี้ประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยตระหนกัถึงความจ�าเป็น

และความคุม้คา่ในการใชท้รพัยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอก 

และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนระหวา่งกนัอยู่เสมอ บนพ้ืนฐานของจริยธรรม มีความรบัผิด

ชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย และสรา้งความยัง่ยืนใหแ้ก่องคก์ร 

โดยทรพัยากรทีค่ �านึง ไดแ้ก่

3.1 ทรพัยากรทางดา้นการเงนิ (Financial Capital) 
ฝ่ายจดัการพึงตอ้งบริหารจดัการเงินทุนอย่างเพียงพอที่จะใชใ้นการด�าเนิน

ธุรกิจหรือบริหารงานไดอ้ย่างต่อเนื่องทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถึงตอ้งไดร้ ับผลตอบแทนที่เพียงพอ คุม้ค่า และ 

เป็นไปตามขอ้ตกลงอยา่งเหมาะสม อกีทัง้ฝ่ายจดัการจะวเิคราะหแ์ละประเมินผลการด�าเนินงานวา่  

การบรหิารจดัการดา้นการเงินยงัคงเป็นไปตามแผนการลงทนุหรอืไม ่มีความถกูตอ้งแมน่ย�า หรอื  

มีความผดิพลาดในสว่นใด เพ่ือน�ากลบัมาแกไ้ขปรบัปรุงในครัง้ถดัไป นอกจากน้ี ยงัใชน้โยบาย

ในการซื้อ - ขายดว้ยเงินบาท เพ่ือลดความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน ป้องกนัการผนัผวน 

ของตน้ทนุการใหบ้รกิารจากราคาไมค่งที่

3.2 ทรพัยากรทางดา้นการใหบ้รกิาร (Service Capital) 
(1) กระบวนการและวธิีการบรกิาร

ฝ่ายจดัการพึงตอ้งบริหารจดัการกระบวนการ และวธิีการบริการใหค้รบถว้นตามความตอ้งการของลูกคา้และ มาตรฐานที่เก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ  

รวมถึงใหค้วามส�าคญัและเห็นถึง ความจ�าเป็นของการพฒันาดา้นนวตักรรมในองคก์ร โดยมุง่เนน้ ดา้นความรวดเร็ว แมน่ย�า รวมถึงปลอดภยัตอ่ชวีติ ทรพัยส์นิ 

และ สิ่งแวดลอ้มเป็นปัจจยัหลกั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่องคก์ร รวมถึง 

ชว่ยลดตน้ทนุการบรกิารจากการทีต่อ้งพ่ึงพิงเทคโนโลยจีากตา่งประเทศ

(2) เครือ่งมือ อุปกรณ ์และวสัดุสิ้นเปลือง

ฝ่ายจดัการพึงตอ้งบรหิารจดัการแผนการใชเ้ครือ่งมือ อุปกรณ ์และวสัดุสิ้นเปลอืงอยา่งรดักุม ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณงานทีร่บัไว ้ในขณะเดยีวกนั

ใหมี้การติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะอุตสาหกรรมอยา่งใกลช้ดิ ส�าหรบัวสัดุบางตวัทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงของประเทศ เชน่ สารกมัมนัตภาพรงัส ี 

การเปลี่ยนแปลง นโยบายของภาครฐัอาจท�าใหก้ารด�าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมาย ติดขดั จึงตอ้งเอาใจใส่ในการติดตามนโยบายของทางราชการ และ 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งเป็นพิเศษ เพ่ือวางแผนป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหา
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3.3 ทรพัยากรทางดา้นบคุลากร (Human Capital)
นกัเทคนิค NDT ทีมี่คณุสมบตัคิรบตามขอ้ก�าหนด และมีความช�านาญ เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอยา่งมาก ทัง้ในวงการอุตสาหกรรม

โดยรวม และผูป้ระกอบธุรกิจใหบ้รกิาร ตรวจสอบฯ ซึง่ตอ้งใชท้ ัง้เวลาและเงินทนุ ในการสรา้งบุคลากรเหลา่น้ี ใหต้รงกบัความตอ้งการในวงการอุตสาหกรรม 

นอกจากน้ี ยงัวางแผน การขยายงานตรวจสอบไปยงัอุตสาหกรรมกลุม่อืน่ดว้ยเทคนิคใหม ่ตามยุคสมยัของเทคโนโลย ีดงันัน้ จงึไดเ้รง่สง่เสรมิและพฒันา  

ทัง้ดา้นเทคนิคและประสิทธิภาพของบุคลากรที่มีอยู่ใหพ้รอ้มรบัต่อแผนการขยายงาน โดยไดว้างแนวทางในการสรา้งและพฒันาศกัยภาพ บุคลากรที่มี 

ความกระตือรืนรน้ มีความสนใจ และพรอ้มที่จะพฒันาศกัยภาพของตนเองเพื่อเขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก องคก์รจากผูเ้ชี่ยวชาญ  

เพ่ือใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ และความช�านาญ ในการปฏิบตัิงาน พรอ้มทัง้เปิดโอกาสในการคิดคน้ และพัฒนานวตักรรม ใหม่ๆ ตามยุคสมยั  

เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตลอดจนสอดแทรกและปลกูฝัง ใหพ้นกังานมีจติส�านึกทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณ ทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรม

ทีด่ใีนการใหบ้รกิารฯ  

สามารถดผูลการฝึกอบรมประจ�าปี 2564 เพ่ิมเตมิไดท้ีห่วัขอ้ “7.7 นโยบายการพฒันาพนกังาน” หนา้ 108-115 

3.4 ทรพัยากรทางดา้นภมิูปัญญา (Intellectual Capital)
       บรษิทัฯ ยงัคงสนบัสนุนและสง่เสรมิพนกังานทีมี่ความสามารถในการวจิยัและพฒันา โดยเนน้กลุม่พนกังานทีมี่ทศันคตทิีด่ใีนเชงิบวก มีความ

รู ้ความเชีย่วชาญ มีความคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์และมีความสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์คดิคน้ และพฒันาเครือ่งมือ อุปกรณ ์ตลอดจนสรา้งนวตักรรม

ที่ทนัสมยั ซึ่งจะชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการท�างาน รวมถึงรองรบัแผนธุรกิจในอนาคต บริษทัฯ จึงไดล้งนามความร่วมมือ 

กบัสถาบนัเทคโนโลยีนิวเคลียรแ์ห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนองคค์วามรูแ้ละประสบการณใ์นการพฒันาและการใชง้านทางเทคโนโลยี

นิวเคลียร ์การสรา้งนวตักรรม การใหบ้รกิาร การผลิตเครือ่งมืออุปกรณเ์ก่ียวกบัรงัส ีรวมถึงเครือ่งเรง่อนุภาคอเิล็กตรอนรว่มกนั เพ่ือเป็นแหลง่การเรยีนรู ้

ของผูท้ีมี่ความสามารถดา้นเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการสรา้งสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้ รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ เน่ืองจาก

เชือ่วา่การมีความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัจะสรา้งความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และสรา้งความเชือ่มัน่ในการปฏิบตังิาน กอ่ใหเ้กิดการพฒันากระบวนการท�างาน 

ทีมี่ประสทิธิภาพ และไดร้บัผลสมัฤทธิทีด่รีว่มกนั

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมีนโยบายเก่ียวกบัการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลิขสทิธิ์   โดยบรษิทัฯ จะจดัซื้อ software ทีถ่กูตอ้งตามลิขสทิธิ ์

มาใชง้านในองคก์ร และมีระบบป้องกนัการตดิตัง้ software ทีล่ะเมิดลิขสทิธิ์  อกีท ัง้ยงัมีการอบรมใหค้วามรูแ้กพ่นกังานตัง้แตแ่รกเขา้และเผยแพรน่โยบาย 

ผา่นทางชอ่งทางตา่งๆ เชน่ อเีมล ์เวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ เป็นตน้ และมีการประชาสมัพนัธอ์ยา่งตอ่เน่ือง ทัง้น้ี พนกังานทกุคนจะตอ้งลงนาม 

ในบนัทกึขอ้ตกลงการไมก่ระท�าผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์และการไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา โดยบรษิทัฯ จะมีการตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วร ์

ในการท�างานของพนกังาน เพ่ือบริหารจดัการและป้องกนัการใชซ้อฟตแ์วรท์ี่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการท�างาน รวมถึงการใชอ้ินเตอรเ์น็ต  

เพ่ือการคน้ควา้หาความรูเ้พ่ือประโยชนต์อ่การท�างานเทา่นัน้ โดยในปี 2564 ไมมี่การใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมิดลิขสทิธิ์แตอ่ยา่งใด 

3.5 ทรพัยากรทางดา้นสงัคมและความสมัพนัธ์ 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรม และประเพณีทอ้งถ่ินทกุศาสนาในพ้ืนทีท่ีป่ฏิบตังิาน เพ่ือการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิรว่มพฒันา รว่มสรา้ง

งาน สนบัสนุนกิจกรรม และใหค้วามชว่ยเหลือแกค่นในชุมชน โดยน�าความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาและเสรมิสรา้งประโยชนต์อ่ชุมชนทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักิจกรรมของชุมชน เชน่ การสอนในสถาบนัภาครฐัและเอกชนในหลกัสตูรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการทดสอบและ 

ตรวจสอบฯ การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆ ศกึษาดงูาน การใหค้วามรูแ้กน่กัศกึษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏิบตัหินา้ทีค่วบคูก่บัพ้ืน

ฐานความรูท้ีไ่ดเ้รยีน หรอืการรว่มแรงรว่มใจในการจดักิจกรรมประจ�าทอ้งถ่ินของพ้ืนทีท่ีป่ฏิบตังิาน เป็นตน้ และไมส่รา้งผลกระทบตอ่ชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีง

สถานทีป่ฏิบตังิาน รวมถึงการอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้มของชุมชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

ในปี 2564 บริษทัฯ ไดเ้ปิดรบันกัศึกษาจากสถาบนั และมหาวทิยาลยัตา่งๆ เขา้ฝึกงานในหน่วยงานกรุงเทพ และตา่งจงัหวดัรวม 31 คน  

เพ่ือเรยีนรูก้ารปฏิบตังิานจรงิตามพ้ืนฐานความรูท้ีเ่รยีนมาและเพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาฝึกงานไดส้รา้งเสรมิประสบการณใ์นการท�างานจรงิรว่มกบับรษิทัฯ 

นอกจากน้ี ยงัมีการสอนนกัศกึษาตามหลกัสูตร และการฝึกงานผา่นระบบออนไลนร์วม 80 คน บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้โครงการสง่เสรมิอาชพีผูพิ้การจ�านวน 

3 คน โดยประชาสมัพนัธไ์ปยงัพนกังานทีมี่สมาชกิในครอบครวั หรอืคนแวดลอ้มเป็นผูพิ้การตามมาตรา 35 แหง่ พรบ.สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคน

พิการ และใหก้ารสนบัสนุนเงินทนุเพ่ือการตอ่ยอดทางอาชพีของผูพิ้การ เพ่ือสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งพอเพียงและยัง่ยนื

นอกจากนัน้ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน และสิ่งแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียง ซึ่งไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้  
“การขบัเคลือ่นธุรกิจเพือ่ความย ัง่ยนื” หนา้ 61-63 และ SD Report บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้  

“รายงานความย ัง่ยนื”   
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3.6 ทรพัยากรทางดา้นธรรมชาติ (Natural Resources)
(1) สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รและบรเิวณใกลเ้คยีง 

บรษิทัฯ อบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถือปฏิบตั ิโดยมุง่เนน้การปฏิบตัติามมาตรฐานและ 

ขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั เพ่ือป้องกนั ลด และไมส่รา้งผลกระทบใดๆ ตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัเกิดจากขัน้ตอนการปฏิบตังิาน รวมถึง

การตรวจสอบและควบคมุการจดัการของเสยีและเศษวสัดุทีเ่หลอืใชจ้ากการใหบ้รกิาร เพ่ือใหผู้ร้บัผดิชอบน�าไปก�าจดัตามวธิกีารทีถ่กูตอ้ง เป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก�าหนด ตลอดจนรว่มรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรทีมี่อยูอ่ยา่งคุม้คา่และมีประสทิธภิาพ ดดัแปลง ซอ่มสรา้งวสัดุ อุปกรณเ์หลอืใชใ้หเ้ป็นอุปกรณ์

ทีส่มบูรณพ์รอ้มน�ากลบัไปใชใ้หมแ่ละเกิดประโยชนส์ูงสุด ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีช่ว่ยลดตน้ทนุในการด�าเนินการและลดปรมิาณขยะไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถึงรณรงค ์

ใหมี้การคดัแยกประเภทขยะเพือ่ลดความเสีย่งจากขยะอนัตรายทีอ่าจกอ่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม อกีทัง้ ยงัจดักิจกรรมอนุรกัษพ์ลงังาน 

ตามความเหมาะสม เพ่ือสรา้งคา่นิยมและจติใตส้�านึกการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั คุม้คา่ และปฏิบตัจินเป็นความเคยชนิในทกุกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดก้�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน ์และพนัธกิจ เพ่ือสรา้งความน่าเชือ่ถือในการบริหารจดัการ รวมถึงสง่เสริม 

สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ด�าเนินงานและจดักิจกรรม เพ่ือเขา้ไปมีสว่นรว่มสนบัสนุนกิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนบนพ้ืนฐานของความ

รบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษทัฯ มีกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสิ่งแวดลอ้มใกลเ้คียง ซึ่งไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคลื่อนธุรกิจ 

เพือ่ความย ัง่ยนื” หนา้ 65 และ SD Report บนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “กจิกรรม”   

(2) สงัคมและสิง่แวดลอ้มภายนอก 

บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัตอ่กฎระเบียบทีก่�าหนดใหเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิเพ่ือประโยชนต์อ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนโดย

เฉพาะอยา่งยิง่ในทกุกิจกรรมทีมี่สว่นเก่ียวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกิจ เชน่ กฎระเบียบการใชร้งัสขีองส�านกังานปรมาณูเพ่ือสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ขอ้ก�าหนดของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตัขิองมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการก�าจดัขยะจากเศษวสัดุทีเ่หลอื 

จากการใหบ้รกิาร เพ่ือไมใ่หเ้ป็นภาระและภยัอนัตรายตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรยก์ระป๋อง ผงแมเ่หล็ก เป็นตน้ บรษิทัฯ  

ไดด้�าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยการสง่คนืใหก้บัตน้สงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีบ่รษิทัฯสัง่ซื้อสนิคา้ เพ่ือสง่ใหแ้กบ่รษิทั

ทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมีพิษทีข้ึ่นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้ง อกีทัง้ มีการรณรงคแ์ละสง่เสรมิ 

ใหพ้นกังานใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ อยา่งคุม้คา่และมีประสทิธิภาพ  การลดใชพ้ลงังาน ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ทัง้น้ี เพ่ือการมีสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ทีพ่ฒันาอยา่งยัง่ยนืสบืตอ่ไป  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัและส่งเสริมใหมี้โครงการหรือ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม และสิ่งแวดลอ้มภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจ 

จากผูบ้ริหารและพนกังานจากทุกหน่วยงาน อีกทัง้ เปิดโอกาสใหผู้มี้ 

สว่นไดเ้สยีเขา้รว่มโครงการหรอืกิจกรรมตา่งๆ ของบรษิทัฯ ตามโอกาส 

และความเหมาะสม ซึง่ปี 2564 ทีผ่า่นมา อยูใ่นชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาด

ของเชื้อไวรสัโควดิ-19 บริษทัฯ จงึงดการจดักิจกรรมที่มีการรวมตวักนั 

ของคนหมูม่าก และเปลีย่นรูปแบบการจดักิจกรรมโดยผา่นระบบออนไลน์

เป็นหลกั เพ่ือแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม นอกจากน้ียงัมีนโย

บายรองรบัการท�างานในรูปแบบใหม่ (Work from home) และสื่อสาร 

ใหพ้นักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของภาครฐัอย่างเคร่งครดั  

เพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัฯ ดงักลา่ว
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ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการสง่กากสารกมัมนัตภาพรงัสทีีเ่หลือจากการใชง้านรวมทัง้สิ้น 36 เม็ด คนืใหแ้ก่ผูผ้ลิตในตา่งประเทศ 

รวมถึงเศษวสัดุ น�า้ยาที่ปนเป้ือนสารเคมี และน�า้มนัจากการใชง้านเป็นจ�านวน 3.66 ตนั ส่งใหก้บับริษทั โปรเฟสช ัน่แนล เวสต ์ เทคโนโลยี (1999) 

จ�ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษทัรบัก�าจดัสิง่ปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ท ัง้ทีเ่ป็นอนัตราย และไม่เป็นอนัตราย และบ�าบดัน�า้เสยีทุกประเภทจากโรงงานตา่งๆ  

โดยการ ซึ่งไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือด�าเนินการก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมายตามขอ้ตกลงต่อไป รวมถึง 

การลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า ประปา น�า้มนัเชื้อเพลิง และลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก ซึง่ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคลือ่นธุรกจิเพือ่ความย ัง่ยนื” หนา้ 65 

และ SD Report บนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “กจิกรรม”    

4. การบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
 เน่ืองดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทส�าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ จึงตอ้งใหค้วามส�าคญัและมีการตรวจสอบเพ่ือไม่ให ้

เกิดเหตุขดัขอ้งหรือสถานการณฉ์ุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษทัฯ และกระทบต่อความเชื่อมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งได ้ 

ดงันัน้ ผูบ้ริหารระดบัสูงจงึมีบทบาทส�าคญัในการบริหารจดัการเพ่ือน�าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชใ้นการขบัเคลื่อนธุรกิจ ตลอดจนการสง่ตอ่ 

เป้าหมายทางธุรกิจตามภารกิจ กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานระดบัองคก์ร ไปสูเ่ป้าหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ ทัง้น้ี ภายใตก้ารก�ากบัดแูล

ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าวมาใชใ้นการด�าเนินธุรกิจ จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมาย 

ไดต้ามที่ก�าหนดไวโ้ดยใชท้รพัยากรที่มีอย่างเหมาะสม สามารถบริหารจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการติดตาม 

ผ่านระบบควบคุมภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการว่า การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาปรบัใช ้สามารถกอ่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายตามทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้โดยเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี

บริษทัฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลภายใน ใหมี้ความพรอ้มใชข้องขอ้มูล  

(availability) อยูเ่สมอ โดยจ�ากดัการเขา้ถึงขอ้มูลตามล�าดบัของต�าแหน่งหนา้ที ่และมีระบบป้องกนัความเสยีหายซึง่อาจจะเกิดข้ึน จากการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไปใชใ้นทางมิชอบ หรือการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต หรือ ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลลบัที่มีความส�าคญั และอาจส่งผลต่อราคาหลกัทรพัย ์ 

เพ่ือป้องกนัการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน รวมถึงผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง โดยในปี 2564 ไมมี่การใชเ้ทคโนโลยใีนทางทีไ่มถ่กูไมค่วรแตอ่ยา่งใด

นอกจากนัน้ ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควคิ-19 อย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2562 จนกระทัง่ถึงปัจจุบนั เพ่ือลดความเสี่ยง และ

จ�ากดัการแพร่ระบาด โดยลดกิจกรรมการรวมตวัในสถานที่ท�างานของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ในขณะเดียวกนั องคก์รก็สามารถด�าเนิน

ธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงน�าเทคโนโลยีการสื่อสารและการจดัเก็บขอ้มูลทางไกลมาใชอ้ย่างต่อเนื่อง 

ตลอดทัง้ปี อาทเิชน่ การประชุม การอบรมออนไลนผ์า่นระบบ Microsoft Teams / Zoom  การท�างานแบบ Work From Anywhere โดยการรบัสง่ขอ้มูล 

ภายในดว้ยเทคโนโลย ีระบบ VPN ( Virtual Private Network) และรบัสง่ขอ้มูลภายใน/ภายนอกดว้ยระบบ Microsoft One Drive / การสอนภาคทฤษฎี 

และเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารปฏิบตังิานจรงิผา่นระบบออนไลน ์เป็นตน้
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หลกัปฏบิติั 6 : 
ดูแลใหมี้ระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

ท่ีเหมาะสม

1. การก�ากบัดแูลและการบรหิารความเสีย่ง
คณะกรรมการและบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัตอ่ระบบควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏิบตักิาร เพื่อใหมี้ประสทิธิภาพและกอ่ใหเ้กิด

ประสทิธิผลอยา่งยัง่ยนื ท ัง้ดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน การประเมินความเสีย่งกิจการและการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ครอบคลุม

ทัง้องคก์ร เพ่ือป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท�าใหเ้กิดการทุจรติคอรร์ปัช ัน่หรอือืน่ๆ และมีการอบรมพนกังานเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบาย และแนวปฏิบตัใินการ 

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัช ัน่ของบริษทัฯ พรอ้มทัง้ปลูกฝังเรื่องการหา้มจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ นอกจากน้ี ยงัมีการประเมิน 

ความเสีย่ง การควบคมุระบบสารสนเทศ การสือ่สาร และมีการตดิตามเพ่ือประเมินผลอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้การแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มีระบบ

การก�ากบัดแูลทีด่ ีเพ่ือใหเ้กิดการถว่งดุล และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม

นอกจากน้ี การควบคุมภายในเกี่ยวกบัระบบทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และสภาพการช�าระหน้ี ซึ่งมีการรายงานทางการเงิน 

โดยผูบ้ริหารสายงานที่รบัผิดชอบ และมอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบท�าการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ โดยพิจารณาตามแนวคิดของ  

Internal Control Integrated Framework ในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 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) 

เพ่ือใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อองค์กร และจดัการใหอ้ยู่ภายในระดบัความเสี่ยงที่องค์กรยอมรบัได ้ 

(risk appetite) ท�าใหเ้กิดความเชือ่มัน่วา่การด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคณะผูต้รวจสอบภายในอสิระซึง่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหนา้ทีใ่นการตรวจประเมินความถูกตอ้ง และความโปรง่ใสของขอ้มูลตามแผนการปฏิบตังิานประจ�าปีทีไ่ดผ้า่นการอนุมตัิ

เรียบรอ้ยแลว้ โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบทุกไตรมาส ในกรณี 

ทีมี่ขอ้เสนอแนะ หรือพบขอ้บกพรอ่งทีมี่สาระส�าคญั คณะผูต้รวจสอบภายในจะรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทั 

เพ่ือขอค�าปรกึษาและท�าการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป

ส�าหรบัการพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมตา่งๆ จะค�านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดของบริษทัฯ โดยด�าเนินการตามแผนผงัอ�านาจอนุมตัิ และการพิจารณา

อนุมตัธุิรกรรมในอนาคตจะตอ้งกระท�าโดยผูท้ีไ่มมี่สว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ๆ เทา่นัน้ 

ปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคมุการปฏิบตัิงานตา่งๆ และไดจ้ดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฏใน 

“เอกสารแนบ 6” รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอืน่ๆ หนา้ 270-272

2. แนวทางปฏบิติัและการท�าหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 หนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูไดท้ี่ สามารถดูไดท้ี่หวัขอ้ “7.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการชดุย่อย” คณะกรรมการตรวจสอบ” หนา้ 97-98 และบนเวบ็ไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หนา้ “เกีย่วกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” หวัขอ้ยอ่ย “คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ”
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2.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี
คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจา่ยใหแ้กผู่ส้อบบญัชี

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี

ในรอบปีบญัชี 2564 บริษทัฯ แต่งตัง้ บริษทั เอ็ม อาร ์แอนด ์แอสโซซิเอท จ�ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีอิสระที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท�าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย  

โดยมีคา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงินทัง้สิ้น 1,960,000 บาท แบง่เป็นคา่ตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 190,000 บาท คา่ตรวจสอบประจ�าปี 1,020,000 บาท และ 

คา่ตรวจสอบการปฏิบตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000 บาท ซึง่งบการเงินของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไมมี่เงื่อนไขจากผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ ไมมี่ประวตัิ 

การส่งรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปี ล่าชา้เกินก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและไม่มีประวตัิการถูกสัง่แกไ้ขงบการเงิน 

โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

2. คา่บรกิารอืน่

ส�าหรบัปี 2564 ไมมี่การเรยีกเก็บคา่บรกิารอืน่แตอ่ยา่งใด

3. ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์/ รายการระหว่างกนั
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์/ การซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั / การใชข้อ้มูลภายในและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจจะเกิดข้ึน คณะกรรมการบรษิทัไดก้�ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล การจดัการขอ้มูล

ลบัเพ่ือไมใ่หเ้กิดขอ้มูลรัว่ไหล การรกัษาความลบัของขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีอ่าจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) โดยดแูลไมใ่ห ้

กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง น�าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส์ว่นตน ดงัน้ี

(1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ทัง้น้ี การอนุมตัิความเห็นชอบนัน้ตอ้งค�านึงถึงประโยชน ์

ความยุตธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเง่ือนไข และราคาตลาดดว้ย

(2) การดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือป้องกนัความเสียหายซึ่งอาจจะเกิดข้ึนจากการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลลบั ซึ่งมีความส�าคญัและมีผลต่อราคา 

หลกัทรพัยน์ัน้ จะมีการประชุมและแจง้มตคิวามเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท�าการถดัไปทนัทเีพ่ือป้องกนัมิใหมี้การใชข้อ้มูล

ภายในซึง่เป็นความลบัในการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน

(3) คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลสว่นไดเ้สยี การซื้อขาย การถือครองหุน้ของตน และผูเ้ก่ียวขอ้งดว้ยเชน่กนั 

บริษทัฯ มีการเผยแพร่ความรู ้ท�าความเขา้ใจ และทบทวนนโยบายการป้องกนัมิใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานที่อยู่ในหน่วยงาน 

ที่เก่ียวขอ้งน�าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรือผูอ้ื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้รายอื่น ดงันัน้ คณะกรรมการ 

และผูบ้ริหารทุกคน จึงควรเปิดเผยขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย รวมถึงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ และการเปลี ่ยนแปลงในชว่ง 1 เดือน ก่อนการ

เปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน ทัง้ของตนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตอ่คณะกรรมการ (ควรงดท�าการซื้อ - ขายล่วงหนา้ 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน 

ตอ่สาธารณชน) 

รายละเอยีด
จ�านวน (บาท) 

บรษิทัฯ บรษิทัย่อย

คา่ตรวจสอบประจ�าปีส�าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 1,020,000.00 150,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2564 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบการปฏิบตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000.00 00.00

คา่บรกิารอืน่ ไมมี่การเรยีกเก็บคา่บรกิารอืน่แตอ่ยา่งใด

ยอดรวม 1,660,000.00 300,000.00

รวมทัง้หมด 1,960,000.00
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดก้�าหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์

ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแตง่ตัง้ ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลกัทรพัยล์ว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั หรอืรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท�าการ หลงัจากซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน ใหแ้กค่ณะกรรมการทราบเป็นประจ�า หรอืแจง้ผา่นเลขานุการบรษิทั เพ่ือน�าสง่

รายงานดงักล่าวตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

พ.ศ.2535 พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 One report 

ส�าหรบัปี 2564 พนกังานในหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ไมมี่การท�าธุรกรรมซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย ์และไมมี่กรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิารระดบั

สูง ผูบ้รหิาร รวมถึงพนกังานทีเ่ก่ียวขอ้งฯ น�าขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือหาผลประโยชนใ์หแ้กต่นเอง หรอืผูอ้ืน่ในทางมิชอบแตอ่ยา่งใด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัก�าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร พึงระวงัการด�าเนินการที่มีล ักษณะรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ

บริษทัที่เ ก่ียวขอ้งกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ มีราคาสมเหตุสมผล และเป็นไป

ตามปกติของธุรกิจ (Fair and at arms’ length) อีกทัง้ มีการก�าหนดมาตรการในการเขา้ท�ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ กบับุคคลที่อาจมี 

ความขัดแย ้ง โดยให ้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้ให ้ความเห็นเก่ียวกับความจ�าเป็นของการเข ้าท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และ 

ความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ในกรณี 

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะใหบุ้คคลที่มีความรู ้ความช�านาญพิเศษ เชน่  

ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน ส�านกักฎหมาย ที่เป็นอิสระจากบริษทัฯ และบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกบัรายการ 

ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน�าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  

หรอืผูถื้อหุน้ แลว้แตก่รณี ในกรณีมีการท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูล หรอืขออนุมตัจิากผูถื้อหุน้ ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท�ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ กอ่นทีจ่ะเขา้ท�ารายการ    

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไมมี่การเขา้ท�ารายการระหวา่งกนัทีฝ่่าฝืน หรอืไมป่ฏิบตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลภายในทีอ่าจสง่ผลตอ่การลงทนุและการแสวงหาผลประโยชน์

สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งในวนัดงักลา่วทนัท ีหรอืกอ่น 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป (ถา้มี)

4. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่
สามารถดูรายละเอยีดไดท้ี ่“9.1.2 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150 รวมถึงเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ หนา้ “พฒันา 

สู่ความย ัง่ยนื” หวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” 

5. การแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน แสดงความคดิเห็น หรอืขอ้เสนอแนะ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่” หนา้ 150 โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ไมมี่การแจง้เบาะแส หรอืรบัเรือ่งรอ้ง

เรยีนแตอ่ยา่งใด
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หลกัปฏบิติั 7 : 
รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลตา่งๆ อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปรง่ใส ตามก�าหนดเวลา เป็นไปตามขอ้ก�าหนดของส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทัง้ขอ้มูลทางการเงิน ขอ้มูลทีมิ่ใชข่อ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลอืน่ที่

ส�าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์และการตดัสนิใจลงทนุของผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผูบ้ริหาร และค่าสอบบญัชี รวมถึงขอ้มูลอื่นๆ เชน่ รายละเอียด 

เก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั หวัหนา้คณะผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชี การท�าหนา้ที่ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวนครัง้ที่เขา้ร่วม

ประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นรายบุคคล รวมถึงประวตัิการเขา้รว่มอบรม (หนา้ที่ 111) โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ  

นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ชอ่งทางในการเสนอแนะ การแจง้เบาะแส หรอืการ

รอ้งเรยีน รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่ก่ียวขอ้ง โดยผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แบบ 56-1  
One Report ประจ�าปี 2564 การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส การใหข้อ้มูลและพบปะกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และผูถื้อหุน้ในงาน  

Opportunity Day การจดัท�าจดหมายขา่ว และการเผยแพรผ่า่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ

ทัง้น้ี บริษทัฯ มีนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ก�าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูเ้กี่ยวขอ้ง ตอ้งรายงานการถือครอง 

หลกัทรพัยข์องบริษทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ รวมถึงแจง้การจะท�าการซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วนั และ

น�าส่งรายงานภายใน 3 วนัท�าการ นบัจากวนัที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูท้ �าหนา้ที่รวบรวมและ 

ประสานงาน ในการจดัสง่รายงานแกส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการ 

บรษิทัทกุครัง้ สามารถดรูายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มูลการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร ประจ�าปี 2564  

ไดจ้าก เอกสารแนบ 1 รายละเอยีดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ�านาจควบคุม ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงิน  

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัชแีละเลขานุการบรษิทั หนา้ 246-254

1. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้บัผิดชอบต่อความถูกตอ้งของการจดัท�างบการเงินของบริษทัฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลทางการเงิน 

อยา่งเพียงพอ มีความโปรง่ใส ถกูตอ้ง รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลส�าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชี 

ที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม�า่เสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และไดร้บัการรบัรอง 

จาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถึงไดเ้ปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ๆ ไวใ้น 

แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 ท ัง้น้ี คณะกรรมการไดจ้ดัท�ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นหวัขอ้  

“รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ”  หนา้ 69

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การจดัแถลงงบการเงิน และพบปะกบัผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห ์นกัลงทุน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี รวมถึง 

การตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ทีผู่ถื้อหุน้ไดส้อบถามผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์และชอ่งทางสือ่สารของบรษิทัฯ ดว้ย

2. สภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนี้
คณะกรรมการบริษัทติดตามและดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช�าระหน้ีผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร  

รวมถึงมีการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือตดิตาม ตลอดจนประเมินสถานการณท์างการเงินและผลประกอบการ

ของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส

ฝ่ายจดัการมีแนวทางในการตดิตามการช�าระหน้ี ดงัน้ี

(1) พยายามตดิตามทวงถาม และเรง่รดัการช�าระหน้ีกระช ัน้ชดิยิง่ข้ึน 

(2) ใชน้โยบายการผอ่นปรนในเง่ือนไขเวลา 

(3) มีนโยบายอยา่งเขม้งวดในการคดัลูกคา้ทีมี่ฐานะการเงินและหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 

(4) การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ซึง่จะใชว้ธิีน้ีเป็นทางเลือกสุดทา้ยเทา่นัน้ เพ่ือรกัษาฐานลูกคา้เม่ือเศรษฐกิจเขา้สูส่ภาวะปกติ
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ในกรณีทีมี่การท�ารายการใด หรือ การลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาการท�ารายการดงักล่าว 

วา่เป็นรายการที่สมเหตุสมผล รวมถึงเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชนใ์หแ้ก่บริษทัฯ ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคตหรือไม่ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัพิจารณารายละเอยีดตา่งๆ อยา่งถ่ีถว้น ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งโดยรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมีการบรหิารความเสีย่งจากภาระเงินกูแ้ละ 

ดอกเบ้ียดว้ยการช�าระตามระยะเวลาทีก่�าหนด รวมถึงปรบัเปลี่ยนแผนใชเ้งินในการลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัสภาพคลอ่งและการช�าระหน้ีใหค้รบโดยเร็ว

3.  แนวทางปฏบิติั
คณะกรรมการบรษิทัพึงสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ปฏิบตัติามสญัญา ขอ้ตกลง ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกิดข้ึน รวมถึงเง่ือนไขตา่งๆทีมี่ตอ่เจา้หน้ี

อยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส ไมป่กปิดขอ้มูล ซึง่อาจท�าใหเ้จา้หน้ีไดร้บัความเสยีหาย กรณีทีไ่มส่ามารถปฏิบตัติามสญัญาหรอืเง่ือนไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้หรอืมีเหตุ

อนัควรตอ้งเปลี่ยนแปลงเง่ือนไข บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ และหารอืแนวทางการแกปั้ญหารว่มกนัอยา่งเรง่ดว่น อกีทัง้ ยงัมีการรายงานภาระหน้ีให ้

แกเ่จา้หน้ีตามทีร่อ้งขออยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลา

4. การจดัท�ารายงานแห่งความย ัง่ยนื
คณะกรรมการสง่เสรมิ สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยาบรรณ 

แหง่วชิาชพีและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่คีวบคูก่บัความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และค�านึงถึงผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ตามสทิธิ กฎหมาย 

หรือขอ้ตกลงที่พึงมีกบับริษทัฯ อีกทัง้ ยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลที่ส�าคญัใหผู้มี้สว่นไดเ้สียรบัทราบอย่างเพียงพอ ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีช่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัการกระท�าความผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกตอ้งของรายงาน 

ทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถือปฏิบตัริว่มกนั ดงันัน้ จงึไดก้�าหนดแนวทางในการปฏิบตั ิเพ่ือใหอ้งคก์รพฒันาอยา่งมัน่คง ยัง่ยนื และ

เกิดประสทิธิภาพสูงสุด และจดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยนื (SD Report) ท ัง้ทีเ่ป็นสว่นหน่ึงของแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 รวมถึงเป็นเลม่แยก 

โดยเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบผา่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และสามารถดาวนโ์หลดได ้
 

สามารถดูนโยบายและรายละเอียดไดท้ี่ “การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย ัง่ยืน” หนา้ 46-47 รวมถึงเว็บไซต ์www.tndt.co.th ของบริษทัฯ  

หนา้ “พฒันาสู่ความย ัง่ยนื” 

5. ช่องทางการสือ่สารและนกัลงทุนสมัพนัธ์
5.1 การเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัฯ 

(1) ระบบออนไลนข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(2) การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

(3) Opportunity Day / การประชุมผูถื้อหุน้ (AGM / EGM) / mai Forum เป็นตน้ เพื่อใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ไดพ้บปะ พูดคยุตลอด

จนรายงานและตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ตา่งๆ เพ่ือเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีกบันกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์ผูถื้อหุน้ตามวาระและโอกาสตา่งๆ อยา่งเหมาะสม

(4) การจดัท�าจดหมายขา่ว (Press Release)

(5) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ�าปี / รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564

(6) รายงานแหง่ความยัง่ยนื (SD Report) 

(7) เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ : www.tndt.co.th 

(8) E-mail : secretary@tndt.co.th 

(9) Facebook ของบรษิทัฯ : https://www.facebook.com/TNDT.Thailand
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5.2 นกัลงทุนสมัพนัธ์: คุณสมอุย้ ต ัง้จติตถ์าวรกุล
นอกจากการสือ่สารขอ้มูลผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัขอ้ 5.1 แลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พ่ือรบัผดิชอบในการสือ่สารขอ้มูล

ของบรษิทัฯ กบันกัลงทนุและบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย เทา่เทยีม และเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิ 

โดยมีรายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) จดหมาย :  

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

เลขที ่19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(2) E-mail   : 

som_ouy@tndt.co.th / headoffice@tndt.co.th / info@tndt.co.th

(3) TEL      :  

+66(0)2-735-0801 (อตัโนมตั ิ10 สาย) 

(4) FAX      :  

+66(0)2-735-1941

ทัง้น้ี ไดเ้ปิดเผยชอ่งทางในการติดต่อไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.tndt.co.th) และแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 หวัขอ้  

“ขอ้มูลท ัว่ไปและขอ้มูลส�าคญัอืน่” หนา้ 86-88



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  
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หลกัปฏบิติั 8 : 
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้

บรษิทัฯ ตระหนกั และใหค้วามส�าคญัในเรือ่งของสทิธิข ัน้พ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ ่นกัลงทนุสถาบนั หรอื

ชาวตา่งชาต ิโดยไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรอืลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ หรอืจ�ากดัโอกาสในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ อกีทัง้ สง่เสรมิ

ใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ทิธิของตน โดยครอบคลุมสทิธิข ัน้พ้ืนฐานตามกฎหมาย เชน่ สทิธิการซื้อขายหรอืโอนหุน้ / สทิธิในการไดร้บัสว่นแบง่ผลก�าไรหรอืเงินปันผล 

/ สทิธิในการไดร้บัการปฏิบตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัในการรบัซื้อหุน้คนื (หากมี) / สทิธิการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือใชส้ทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุมผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

ซึ่งบริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลที่ส�าคญั และขอ้มูลที่มีผลกระทบต่อผูล้งทุนในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564 และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว 

ผา่นระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถึงในกรณีทีมี่ผูถื้อหุน้เขา้ท�ารายการระหวา่งกนั (Shareholder Agreement) บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายาม 

อยา่งเต็มทีใ่นการดแูลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส�าคญัตอ่บรษิทัฯ หรอืผูถื้อหุน้รายอืน่ โดยมีรายละเอยีดดงัน้ี

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 15/2564

ก่อนการประชมุ
1. บรษิทัฯ จดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2564 บรษิทัฯ จดัข้ึนในวนัจนัทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.  

ณ ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาบุคลากร ของบรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) เลขที ่20 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 6 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึง่การเลอืกใชส้ถานทีด่งักลา่วไดค้�านึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั มีการแจง้ก�าหนดการ

พรอ้มวาระการประชุมผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมฯ 55 วนั และจดัท�าหนงัสือเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะวาระ หลกัเกณฑ ์ 

วธิีปฏิบตัิ และเอกสารหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุม ขอ้บงัคบับริษทั และเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนวนัประชุม ในหนา้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัขอ้ “ขอ้มูล 
ส�าหรบัผูถ้อืหุน้” หวัขอ้ยอ่ย “การประชมุผูถ้อืหุน้” เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ และมอบหมายใหบ้ริษทั  

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารแนบทีมี่รายละเอยีด 

เชน่เดยีวกบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มใบลงทะเบียนทีมี่บารโ์คด้ (barcode) ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมฯ 31 วนั และลงหนงัสอืพิมพ์

กอ่นวนัประชุมฯ ลว่งหนา้ 26 วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนั 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

2. เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ�าปี เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพ่ือใชส้ิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอค�าถามล่วงหนา้ 

กอ่นวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 (ระหวา่งวนัที ่4 มกราคม - 3 กุมภาพนัธ ์2564) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่ว และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และแจง้ผลการเสนอใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบ SET Link  

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนงัสอืเชญิประชุมผูถื้อหุน้ และทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ ซึง่เม่ือครบก�าหนดเวลา ปรากฏวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมฯ 

เสนอชือ่บุคคลเพ่ือเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามลว่งหนา้เขา้มายงับรษิทัฯ

ทัง้น้ี ในปี 2564 บรษิทัฯ มีสดัสว่นของผูถื้อหุน้รายยอ่ย (free float) รอ้ยละ 51.13 และมีสดัสว่นการถือหุน้ของนกัลงทนุสถาบนัรวมกนันอ้ย

กวา่รอ้ยละ 5

วนัประชมุ
1. บริษทัฯ มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวก และสง่เสริมใหผู้ถื้อหุน้ ซึง่รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั และผูร้บัมอบฉนัทะใหส้ามารถลงทะเบียน 

เขา้รว่มการประชุมลว่งหนา้ก่อนเวลาประชุม 1.00 ช ัว่โมง เพ่ือทดสอบภาพและเสยีง แมว้า่หลงัจากเปิดการประชุมฯ แลว้ ผูถื้อหุน้ยงัสามารถลงทะเบียน 

เพ่ือเขา้ร่วมการประชุมฯ และใชส้ิทธิออกเสียงในวาระที่ยงัมิไดพิ้จารณาลงมติได ้นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้บปะพูดคุยกนั 

โดยมิไดกี้ดกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถื้อหุน้ดว้ยกนั
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2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรือบุคคลใดๆ  

เขา้รว่มประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. ตามที่ไดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชุม (แบบหน่ึงแบบใด) พรอ้มแนบหลกัฐาน 

ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดจ้ดัส่งใหพ้รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม เพ่ือมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียง 

ตามจ�านวนหุน้ทีถื่ออยู ่คอื 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั มีสทิธิออกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มีหุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุน้แตล่ะประเภท 

3. ประธานคณะกรรมการทุกคณะ และผูบ้รหิารทีเ่ก่ียวขอ้งของบรษิทัฯ รวมถึงผูส้อบบญัช ีใหค้วามส�าคญัและเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ�าปีเสมอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคดิเห็น ซกัถาม และรว่มรบัฟังค�าชี้แจงในประเดน็ตา่งๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมและการด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ ได ้

4. ประธานกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหนา้ทีแ่จง้หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่ก่ียวกบัการประชุม การออกเสยีงลง

คะแนน และวธิีการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ รวมถึงแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม

5. ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และด�าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมเทา่นัน้ โดยไมมี่ 

การเพ่ิมวาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมแตอ่ยา่งใด เพ่ือไมเ่ป็นการลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง

6. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิในการตรวจสอบการด�าเนินกิจการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการในทีป่ระชุมฯ จะเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะในทกุวาระอยา่งเพียงพอ

7. กรรมการทีมี่สว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมีสว่นรว่มในการประชุมพิจารณาวาระนัน้ๆ 

8. ในการนบัคะแนนเพ่ือลงมต ิบรษิทัฯ ไดเ้ชญิอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมฯ เพ่ือเป็นสกัขีพยาน และท�าหนา้ทีเ่ป็นคนกลางในการตรวจ

สอบความถกูตอ้งของการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้เปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ ทัง้เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี

9. เลขานุการบรษิทับนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเห็นทีส่ �าคญัไวใ้นรายงานการประชุม และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้สง่คนืบตัรลงมตใิหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบ

รษิทัฯ หลงัจบการประชุมฯ เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่ไป

หลงัประชมุ
1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในวนัท�าการถดัไป ผา่นระบบ 

SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2. น�าสง่รายงานการประชุมฯ ซึง่มีรายละเอยีดเก่ียวกบัรายชือ่กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมและกรรมการทีล่าประชุม การชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน 

และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมฯ ทราบกอ่นด�าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทกึประเดน็ ขอ้ซกัถาม รวมถึงค�าถามค�าตอบตามทีป่ระธานฯ ไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้จดัสง่ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั  

นบัแตว่นัประชุมฯ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปีครัง้ที ่15/2564 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่เม่ือวนัที ่10 พฤษภาคม 2564

จากการอ�านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ใชส้ิทธิในการเขา้รว่มประชุม และสนบัสนุนการใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้โดยยึดหลกัเกณฑ ์

และปฏิบตัิตามแนวทางในคูมื่อ “AGM Checklist” ทีก่�าหนดโดยสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย บริษทัฯ ไดร้บัการประเมินคณุภาพในการจดัการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี 2564 ดว้ยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2563 ไดร้บัคะแนน 100 คะแนน)



รายงานการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีประจ�าปี 2564

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีที จ�ากดั (มหาชน)  

37

การประชมุวิสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ท่ี 1/2564 (E-EGM) 

ก่อนการประชมุ
 1. บรษิทัฯ จดัใหมี้การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564 โดยวธิีการจดัประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัข้ึนในวนั

พฤหสับดทีี ่23 ธนัวาคม 2564 เวลา 09.30 น. โดยวธิีการจดัประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ณ ศูนยฝึ์กอบรมและพฒันาบุคลากร ของบรษิทั 

ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) เลขที ่20 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 6 ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึง่ไดค้�านึง

ถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุมของผูถื้อหุน้เป็นส�าคญั มีการแจง้ก�าหนดการพรอ้มวาระการประชุมผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลว่ง

หนา้กอ่นการประชุมฯ 37 วนั และจดัท�าหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม วตัถุประสงค์

และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะวาระ หลกัเกณฑ ์วธิีปฏิบตั ิและเอกสารหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุม การมอบฉนัทะ การออกเสยีง

ลงมตขิองผูถื้อหุน้ในการเขา้รว่มประชุม ขอ้บงัคบับรษิทั และเอกสารประกอบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เผยแพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ลว่งหนา้ 30 

วนั ก่อนวนัประชุม ในหนา้ “นกัลงทุนสมัพนัธ์” หวัขอ้ “ขอ้มูลส�าหรบัผูถ้อืหุน้” หวัขอ้ยอ่ย “การประชมุผูถ้อืหุน้” เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาใน

การศึกษาขอ้มูลลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ และมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสือเชญิประชุม และเอกสารแนบทีมี่รายละเอยีดเชน่เดยีวกบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พรอ้มใบลงทะเบียนทีมี่บารโ์คด้ (barcode)  

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ลว่งหนา้กอ่นวนัประชุมฯ 14 วนั และลงหนงัสอืพิมพก์อ่นวนัประชุมฯ ลว่งหนา้ 22 วนั เป็นเวลาตดิตอ่กนั 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

วนัประชมุ
1. บรษิทัฯ มีนโยบายในการอ�านวยความสะดวก และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ ซึง่รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั และผูร้บัมอบฉนัทะใหส้ามารถลงทะเบียนเขา้รว่ม 

การประชุมล่วงหนา้ก่อนเวลาประชุม 1.15 ช ัว่โมง มีระบบการตรวจสอบเอกสารทีไ่ม่ยุง่ยากซบัซอ้น พรอ้มทัง้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรบัหนงัสือมอบฉนัทะ  

รวมถึงมีการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้แมว้า่หลงัจากเปิดการประชุมฯ แลว้  

ผูถื้อหุน้ยงัสามารถลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มการประชุมฯ และใชส้ิทธิออกเสียงในวาระที่ยงัมิไดพิ้จารณาลงมติได ้นอกจากนัน้ บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 

ไดพ้บปะพูดคยุกนัโดยมิไดกี้ดกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูถื้อหุน้ดว้ยกนั

2. กรณีทีผู่ถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่ม

ประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื ข. ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม (แบบหน่ึงแบบใด) พรอ้มแนบหลกัฐานตามหลกัเกณฑ ์

ที่ไดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุน้ที่ถืออยู ่ 

คอื 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั มีสทิธิออกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มีหุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถึงสทิธิในการออกเสยีงของหุน้แตล่ะประเภท 

3. ประธานคณะกรรมการทุกคณะ และผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งของบริษทัฯ รวมถึงผูส้อบบญัชี ใหค้วามส�าคญัและเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ�าปีเสมอ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสไดแ้สดงความคดิเห็น ซกัถาม และร่วมรบัฟังค�าชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมและการด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ ได ้

4. ประธานกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหนา้ทีแ่จง้หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่ก่ียวกบัการประชุม การออกเสยีงลงคะแนน 

และวธิีการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ รวมถึงแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม

5. ประธานกรรมการบริษทั ท�าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และด�าเนินการประชุมเรียงตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชญิประชุมเทา่นัน้ โดยไม่มี 

การเพ่ิมวาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมแตอ่ยา่งใด เพ่ือไมเ่ป็นการลิดรอนสทิธิของผูถื้อหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง

6. ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้มีสทิธิในการตรวจสอบการด�าเนินกิจการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการในทีป่ระชุมฯ จะเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะในทกุวาระอยา่งเพียงพอ

7. กรรมการทีมี่สว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมีสว่นรว่มในการประชุมพิจารณาวาระนัน้ๆ 

8. เลขานุการบรษิทับนัทกึประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเห็นทีส่ �าคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

หลงัประชมุ
1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแตล่ะวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในวนัท�าการถดัไป ผา่นระบบ SET 

Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2. น�าส่งรายงานการประชุมฯ ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายชื่อกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขัน้ตอนการลงคะแนน  

และวธิีการแสดงผลคะแนนใหท้ี่ประชุมฯ ทราบก่อนด�าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทึกประเด็น ขอ้ซกัถาม รวมถึงค�าถามค�าตอบตามที่ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาส 

ใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้จดัส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนั  

นบัแตว่นัประชุมฯ การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที ่1/2564 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่เม่ือวนัที ่6 มกราคม 2565


