
หลกัปฏิบติั 5 
สง่เสรมินวตักรรมและ
การประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ

1. องคก์รนวตักรรม
คณะกรรมการให้ความส�าคญัในการส่งเสรมิและสนับสนุน รวมถงึตดิตามดูแลให้ฝ่ายจดัการสร้างวฒันธรรมการปฏบิตังิานให้เป็น 

“องค์กรนวตักรรม” ซึ่งให้ถอืเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ และแผนธุรกจิขององค์กร เพื่อเพิม่คุณค่าให้แก่องค์กร และสร้างประโยชน์ให้แก่ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามปจัจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่ครอบคลุมขัน้ตอนการออกแบบ  

การวจิยั และการพฒันาบรกิาร การปรบัปรงุกระบวนการผลติและกระบวนการท�างาน รวมถงึการพฒันากระบวนการรว่มกบัคูค่า้ พรอ้มทัง้ทบทวน 

ปรบัปรงุ และตดิตามผลเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวอ้ยูเ่สมอ

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให ้อกีทัง้ ยงัได้มกีารก�าหนดเป้าหมายและแนวทาง 

ในการพฒันานวตักรรมไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหฝ้่ายจดัการและผูบ้รหิารไดส้ื่อสารไปยงัพนักงาน และรบัฟงัความคดิเหน็ รวมถงึขอ้เสนอแนะ 

จากผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้ง น�ามาปรบัปรุงเป้าหมายและแนวทางการพฒันานวตักรรมอย่างต่อเน่ือง โดยไดก้�าหนดเป็นวสิยัทศัน์ 

ขององคก์รทีว่า่ 

“ยึดมัน่ คณุภาพ   เน้น ความปลอดภยั   สงู ประสิทธิภาพ   ค�านึง จรรยาบรรณ   สรรหา นวตักรรมใหม่ๆ”

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้แผนก Creative Research and Development (CRD) โดยบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรค ์

และมคีวามสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์คดิคน้ และพฒันาเครือ่งมอื และอุปกรณ์ เป็นนวตักรรมทีท่นัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล และสามารถ 

ใชง้านไดจ้รงิ ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการปฏบิตักิาร เพือ่ใหก้ารบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัตามก�าหนดเวลา ตรงตามเป้าหมาย  

รวมถงึผลการตรวจสอบทีม่คีณุภาพ ชดัเจน แมน่ย�า และเชือ่ถอืได ้ซึง่สง่เสรมิ และสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ลกูคา้และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งมาก 

นอกจากน้ี จากนโยบายสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมของรฐับาล โดยส�านกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) บรษิทัฯ ไดร้บัทนุสนบัสนุน 

ภายใตห้วัขอ้เรือ่ง “ระบบขบัเคล่ือนเครื่องเอก็ซเรยก่ึ์งอตัโนมติั ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเช่ือมท่อล�าเลียงน�้ามนัและกา๊ซ 

โดยเทคนิคไม่ท�าลาย” ซึ่งการใช้กระบวนการทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาทดแทนการใช้รงัสบีางส่วน เป็นการช่วยเพิม่ความปลอดภยั 

จากผลกระทบดา้นรงัสทีัง้ผูป้ฏบิตังิาน ผูเ้กีย่วขอ้ง และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ บรษิทัฯ ไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งมอืแลว้เสรจ็ในปลายปี 2561 และน�ามา

ใชง้านในโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มา 

2. ประกอบธรุกิจโดยค�านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการใหค้วามส�าคญัในการดูแล รวมถงึก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกจิ และตดิตามใหฝ้่ายจดัการและทุกคนในองคก์ร 

ปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึมัน่ทีจ่ะด�าเนินงานบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบ 

ต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และค�านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม  

ตามสทิธ ิกฎหมาย หรอืขอ้ตกลงทีพ่งึมกีบัองคก์ร นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบอย่างเพยีงพอ  

ไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธ ิและมชีอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท�าความผดิทางกฎหมาย  

ความถูกตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณ และมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส  

เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริว่มกนั 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ และคูม่อืระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัใิหแ้ก่คณะกรรมการ 

ฝา่ยจดัการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน นอกจากน้ี ยงัมกีารตดิตามผลเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธข์ององคก์รอยูเ่สมอ 

ดงัน้ี



ผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการประกอบธุรกจิ เพือ่สรา้งผลประกอบการทีด่ ีมกี�าไรอยา่งตอ่เน่ือง และมัน่คง รวมถงึการใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม

ตามนโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ การเปิดเผยขอ้มลูในการด�าเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิ อยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน 

โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุกลุม่ไดร้บัประโยชน์สงูสดุอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม โดยแจง้ผา่นชอ่งทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ อยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดทีเ่กีย่วกบัผูถ้อืหุน้ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

ทัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ลกูค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารด้วยความปลอดภยัในชวีติ ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม โดยยดึถอืความซื่อสตัย์ เป็นธรรม เอาใจใส ่ 

รบัผดิชอบ และใหบ้รกิารดว้ยคณุภาพ บนพืน้ฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ขอ้ก�าหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตัง้แตข่ ัน้ตอนแรก  

จนถงึการส่งมอบผลการตรวจสอบทีแ่ม่นย�า เชื่อถอืได ้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรอืลูกคา้ทีร่บับรกิาร เพื่อยนืยนัคุณภาพและมคีวามปลอดภยั 

ต่อการใชง้านในสนิคา้ กระบวนการหรอืชิน้งานทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธขิองลกูคา้ และผูร้ว่มงาน 

โดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิาน มกีารจดัฝึกอบรมโดยร่วมมอืกบัลูกคา้ในหลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และ 

ความมัน่ใจในการปฏบิตังิานรว่มกนั และสรา้งความเชือ่มัน่ในการรบับรกิารจากบรษิทัฯ 

ในปี 2562 บรษิทัฯ สง่เสรมิ และสนบัสนุนในการอบรมใหค้วามรูก้บับรษิทัลกูคา้จากบรษิทัต่างๆ ในเรือ่งการป้องกนัอนัตรายจากรงัสแีละ 

การปฏบิตังิานอย่างปลอดภยั โดยมผีูเ้ขา้รบัการอบรมรวม 80 คน นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดล้งนามความร่วมมอืในการท�างานโดยค�านึงถงึ

คณุภาพ ความปลอดภยัในทกุกระบวนการท�างานรว่มกบั บรษิทั เอสซจี ีเคมคิอลส ์จ�ากดั และท�างานรว่มกนัอยา่งปลอดภยัดว้ยดใีนปีทีผ่า่นมา 

บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากลกูคา้ประจ�าปี 2562 โดยเฉลีย่ 90.02% ซึง่อยู่ในเกณฑร์ะดบั “ดีมาก”  

จากเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้คอื 71.43% และเมือ่พจิารณาในแต่ละดา้น พบวา่ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 5 ดา้น ดงัน้ี 

(ขอ้มลูจากแบบส�ารวจความพงึพอใจลกูคา้จ�านวน 276 ชดุ)

1.  การกลบัมาใชบ้รกิารกบั TNDT                100.00%

2.  ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน                  92.60%

3.  ความสามารถทางดา้นเทคนิค        92.31%

4.  การตดิต่อประสานงานกบัแผนกทีใ่หบ้รกิาร      91.38%

5.  ความพรอ้มของเครือ่งมอื        91.02%

นอกจากนัน้ กรณทีีล่กูคา้มกีารรอ้งเรยีน หรอืการประเมนิไมผ่า่นตามเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก�าหนด บรษิทัฯ จะเรง่ด�าเนินการรว่มกบัหน่วยงาน 

ทีถ่กูรอ้งเรยีนท�าการวเิคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ดงักลา่วขึน้อกี โดยบรษิทัฯ จะตดิตามผลการแกไ้ข 

ใหแ้ลว้เสรจ็ เพือ่แจง้ผลด�าเนินการและแนวทางแกไ้ขแก่ลกูคา้โดยเรว็  ทัง้น้ี ในปี 2562 มกีารประเมนิทีต่�่ากว่าเกณฑ ์1 กรณี โดยหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้รง่ด�าเนินการแกไ้ข ชีแ้จงลกูคา้ และเมือ่ท�าการประเมนิฯ ซ�า้โดยลกูคา้ บรษิทัฯ ไดผ้า่นการประเมนิดว้ยเกณฑร์ะดบั “ดีมาก” เชน่เดมิ

พนักงาน 

บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบยีบปฏบิตัติามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทีพ่นกังานพงึจะไดร้บั ใหค้า่ตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลการด�าเนินงาน 

ของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เช่น จากการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี การประเมนิผล 

ตามแผนกลยทุธข์องบรษิทัฯ ในชว่ง 3 - 5 ปี และการจดัสวสัดกิารเพิม่เตมิจากทีบ่รษิทัฯ พงึใหท้ีม่ากกวา่กฎหมายก�าหนด เชน่ กองทนุส�ารอง 

เลีย้งชพี การประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุ รวมถงึการดแูลสขุภาพอนามยั โดยจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ�าปีตามลกัษณะของงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

และการรว่มมอืกบัธนาคารของรฐัในการจดัสวสัดกิารเงนิกูป้ระเภทตา่งๆ ในอตัราดอกเบีย้ต�่ากวา่สถาบนัการเงนิทัว่ไป เพือ่เป็นทนุในการสรา้งงาน 

สรา้งอาชพีเสรมิ หรอืช่วยแกป้ญัหาหน้ีสนิส่วนตวัในครอบครวัของพนักงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวซึง่ไม่สามารถแกป้ญัหาได ้ใหผ้่อนคลาย 

ไดด้ว้ยด ีนอกจากน้ี ยงัจดัสถานทีป่ฏบิตังิานใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ ีมมีุมพกัผ่อนและลานกจิกรรมใหก้บัพนักงาน รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์ 

ทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

บรษิทัฯ ยงัปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและหลกัสทิธมินุษยชน จดัหาอุปกรณ์ทีจ่�าเป็น เพือ่ป้องกนัอนัตราย 

จากการท�างาน สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรมทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร เพือ่เรยีนรูด้า้นความปลอดภยั และสขุอนามยั 

ในการท�างาน รวมถงึเทคนิคใหม่ๆ  และสรา้งความช�านาญในวชิาชพี เพือ่เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพในการท�างานแก่องคก์รอยา่งสม�่าเสมอ  

และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดพ้ฒันาทกัษะการท�างานดา้นต่างๆ เพือ่การเตบิโตในสายงานทีต่นเองถนดัดว้ยเชน่กนั สามารถดผูลการฝึกอบรม 

ประจ�าปี 2562 เพิม่เตมิไดท้ีแ่บบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 2562 ส่วนที ่2 หมวดที ่8 ขอ้ที ่8.5.5 และรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้  

“นโยบายการพฒันาพนักงาน” หน้า 54 - 57



ส�าหรบันโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน สามารถดเูพิม่เตมิไดใ้นแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 สว่นที ่2 หมวดที ่8 ขอ้ที ่8.5 และ 

รายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “ค่าตอบแทน” หน้า 52 - 53

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิและปลูกฝงัใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในเรื่องการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่โดยเคร่งครดั อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถรอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรื่องต่างๆ ที่เกดิจาก 

การปฏบิตังิานผา่นทาง E-mail / ไปรษณยี ์/ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีน สามารถดเูพิม่เตมิไดท้ี ่

รายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 25

ในปี 2562 ไมม่กีรณพีนกังานผดิขอ้บงัคบัตามมาตรฐานหรอืกฎหมาย รวมถงึไมม่กีารรอ้งทกุขแ์ต่อยา่งใด

คู่ค้า 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการคดัเลอืกคู่คา้ที่มแีนวทางในการด�าเนินธุรกจิที่มคีุณธรรม ท�าธุรกจิที่ใกล้เคยีง หรอืเกี่ยวเน่ืองกบับรษิทัฯ  

มชีื่อเสยีงด ีและมปีระสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญทางเทคนิค และมฐีานะทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคู่คา้อย่างเสมอภาค  

และเท่าเทียมตามข้อสญัญาระหว่างกนั ไม่เอารดัเอาเปรียบ ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสตัย์ จริงใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการ 

ในการจดัซื้อจดัจา้ง และเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงระหว่างกนั หลกีเลีย่งการรบัของขวญั ของก�านัล สนิน�้าใจ การเขา้ร่วมงานเลี้ยง หรอื 

งานสงัสรรคท์ีจ่ดัขึน้ ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงาน และเพือ่ประโยชน์สว่นตน

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในการแลกเปลีย่นและร่วมกนัพฒันาศกัยภาพ เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากร 

และเทคโนโลยใีนการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมพีืน้ฐานของการเคารพสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รวมถงึ 

มคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั

ในปี 2562 มโีครงการความร่วมมอืในการท�างานร่วมกบัคู่คา้จากประเทศอนิโดนีเซยี 1 โครงการ ประเทศมาเลเซยี 1 โครงการ และ 

ประเทศสงิคโปร ์1 โครงการ ซึง่ทัง้ 3 โครงการ ประสบความส�าเรจ็ไปไดด้ว้ยดี

เจ้าหน้ี 

พงึปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง ภาระผกูพนั และหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ตี่อเจา้หน้ีอยา่งเครง่ครดั โปรง่ใส ไมป่กปิด

ขอ้มลู ซึง่อาจท�าใหเ้จา้หน้ีไดร้บัความเสยีหาย กรณทีีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ  

เพือ่พจิารณาหาแนวทางแกป้ญัหารว่มกนั รวมถงึมกีารบรหิารจดัการเงนิทนุใหม้โีครงสรา้งทีเ่หมาะสม เพือ่สนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

และรกัษาความเชือ่มัน่ต่อเจา้หน้ี

เจ้าของผลิตภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรือตวัแทนจ�าหน่าย 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งพนัธมติรทีด่ ีไมเ่อารดัเอาเปรยีบ รกัษาความสมัพนัธท์ีด่อียา่งมัน่คงกบัเจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทน

จ�าหน่าย มกีารตกลงซือ้ - ขาย ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ดว้ยเงือ่นไขของราคาและปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่เจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอื

ตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิารตามคณุภาพ มาตรฐาน และราคาตามทีไ่ดต้กลงไวก้บับรษิทัฯ และหา้มมใิหก้รรมการ และพนกังาน

ของบรษิทัฯ รบัผลประโยชน์สว่นตวัจากเจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการคดัเลอืกตวัแทนจ�าหน่ายทีร่บัคนืขยะจากเศษวสัดทุีเ่หลอืจากการใหบ้รกิาร เพือ่ไปด�าเนิน

การก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมายตามขอ้ตกลงต่อไป

ผูร้บัเหมา 

บรษิทัฯ พงึคดัเลอืกผูร้บัเหมาที่มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงที่ได้ระบุไว้ในสญัญาว่าจ้างระหว่างกนั  

ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ และปฏบิตัใิหเ้สมอืนเป็นพนกังานของบรษิทัฯ

ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดฝึ้กอบรมใหค้วามรู ้เพือ่การปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยัรว่มกนั โดยมผีูร้บัเหมาเขา้รว่มอบรม รวม 10 คน

คู่แข่ง 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาแห่งการแข่งขนัทีด่ ี โดยมนีโยบายในการด�าเนินธุรกจิทีไ่ม่เอารดัเอาเปรยีบ และ 

หลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่มส่จุรติ เชน่ การใหร้า้ยป้ายส ีสรา้งขา่วทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืนความจรงิ หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่ป็นการโจมตคีูแ่ขง่

หน่วยงานราชการ 

บรษิทัฯ ใหค้วามร่วมมอื และพงึปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ และมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้ง และจะปฏบิตั ิ

ตามวธิดี�าเนินการดว้ยความถกูตอ้ง สจุรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือืน่ใด ทีก่่อใหเ้กดิการอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินธรุกจิ

นอกจากนัน้ ในปี 2562 บรษิทัใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยราชการในการถ่ายทอดความรูใ้นโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพดา้นวศิวกรรม

ส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานตามกฎหมายควบคมุน�้ามนัเชือ้เพลงิ แก่เจา้หน้าทีก่รมธุรกจิพลงังานกระทรวงพลงังาน จ�านวน 46 คน   



การปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนดว้ยความเสมอภาคและความเทา่เทยีมกนั โดยค�านึงถงึศกัดิศ์ร ี

ความเป็นมนุษย์ และเสรภีาพของบุคคล และไม่แบ่งแยกความแตกต่างในเรื่องถิน่ก�าเนิด เชื้อชาต ิสญัชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 

วฒันธรรม ชนชัน้ ความพกิาร สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ 

ทางสงัคม การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง และอื่นๆ ตามหลกัการพืน้ฐานทีส่�าคญัของกฎหมายสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน  

ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทุกคน 

อยา่งเทา่เทยีมกนัในการท�างาน ภายใตก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ในการท�างาน ประกาศ และค�าสัง่ต่างๆ ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมายเดยีวกนั 

และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคกุคาม ไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรอืทางการกระท�าต่อบุคคลอืน่ ไมเ่ลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้น่ึงผูใ้ด  

และสง่เสรมิใหท้กุคนมคีวามตระหนกัและส�านึกในสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อบุคคลอืน่และสงัคม

ในปี 2562 นอกจากพนกังานคนไทย บรษิทัฯ ยงัมกีารจา้งงานชาวต่างชาต ิ32 คน ซึง่มคีวามแตกต่างทัง้ในเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา และ

วฒันธรรม ฯลฯ มาท�างานรว่มกนั ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในเรือ่งเทคนิคการท�างานและการพฒันาความรู ้ โดยบรษิทัฯ ดแูล และปฏบิตั ิ

ต่อพนกังานทกุคน ทกุชาต ิศาสนาดว้ยความเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั  

นอกจากน้ี สามารถดเูพิม่เตมิไดใ้นรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมขององคก์ร”  

หน้า 91

การต่อต้านการทจุริต และการประเมินความเส่ียงจากการทจุริตคอรร์ปัชัน่

บรษิทัฯ มนีโยบายในการควบคมุ ดแูลการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนด กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยมกีารอบรม / เผยแพร่ความรูแ้ละแนวทางปฏบิตัใินการต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่พนักงานทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่ง 

จากการทุจริต โดยห้ามมใิห้มกีารใช้อ�านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น รวมถึง 

หา้มการเสนอผลประโยชน์จงูใจแก่บุคคลอื่นใดอนัไมช่อบดว้ยกฎหมาย เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทัฯ และจดัใหม้กีารตดิตาม  

สอบทานการปฏบิตั ิและประเมนิความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏบิตั ิและขอ้ก�าหนด 

ในการด�าเนินการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก�าหนดตามกฎหมายอยูเ่สมอ

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารจดัการองคก์รทีด่ ีเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รใหม้กีารเตบิโต และขยายธรุกจิ 

อยา่งมเีสถยีรภาพ มฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คง และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีารประเมนิ 

และบรหิารความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อป้องกนัเหตุทีอ่าจท�าใหเ้กดิการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยมกีรอบการด�าเนินงานและขัน้ตอน 

การบรหิารความเสี่ยงสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล  

เพื่อใหผู้เ้กี่ยวขอ้งมคีวามเขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งบรษิทัฯ ได้เปิดเผยรายละเอยีดไวใ้น 

รายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 25 และ การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีหลกัปฏบิตั ิ6 : ดแูลใหม้รีะบบ 

การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม “การก�ากบัดแูลและการบริหารความเส่ียง” หน้า 80

ความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม

บรษิทัฯ ค�านึงถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มในการท�างานของพนกังานทกุระดบัเป็นส�าคญั จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน (คปอ.) ขึน้ เพือ่ก�าหนดนโยบาย แนวทางการปฏบิตั ิและตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

โดยจดัใหม้กีารประชุมฯ เป็นประจ�าทุกเดอืน เพือ่สรปุผลการด�าเนินงานตามนโยบาย และรายงานสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุจากการท�างาน รวมถงึ 

การจดัท�าเอกสารวธิกีารปฏบิตังิาน การจดัหาขอ้มลูดา้นเทคนิคในขอบเขตทีเ่หมาะสม เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่บคุลากร ทรพัยส์นิ 

และสภาพแวดลอ้ม อกีทัง้ ยงัจดัใหม้กีารอบรมและกจิกรรมต่างๆ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัอยา่งสม�่าเสมอ    

โดยในปี 2562 ได้จดัให้มกีารอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้แก่พนักงานรวม 103 คน  

การอบรมความปลอดภยัในการท�างานเกีย่วกบัรงัสรีวม 109 คน การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิดา้นรงัสรีวม 67 คน อบรมการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

รวม 75 คน การดบัเพลงิและฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟรวม 117 คน การสุม่ตรวจแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิพนกังานรวม 80 คน (9,040 ครัง้)  

การตรวจวดัแสงสวา่งในพืน้ทีท่�างาน 242 จดุ การตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่�างาน 

และสถานทีเ่กบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย ทัง้น้ี เพือ่ควบคมุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑต์่างๆ ดา้นความปลอดภยัฯ  



นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามยัทีด่ขีองพนกังาน ตลอดจน

การใหค้�าแนะน�าอยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง มรีะบบป้องกนัอนัตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน และชมุชนโดยรอบสถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึ 

มกีารสุม่ตรวจความปลอดภยัของสถานทีป่ฏบิตังิานดา้นรงัสโีดยหน่วยงานตรวจความปลอดภยัฯ และการสุม่ตรวจสอบสถานทีจ่ดัเกบ็สารรงัส ี

รว่มกบัส�านกังานปรมาณูเพือ่สนัตเิป็นประจ�าทกุปี รวมถงึการสง่เครือ่งมอื/อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างานเพือ่ท�าการตรวจสอบ หรอืสอบเทยีบ

ตามมาตรฐานควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครฐัก�าหนด เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและ 

สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ จะค�านึงถงึหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพีและการมจีรยิธรรมและคุณธรรมในการท�างาน 

เป็นส�าคญั

สรปุผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบริษทั ปี 2562 

การวดัผล สถิติปี 2561 

(ราย)

เป้าหมายปี 2562 

(ราย)

ผลการด�าเนินงานปี 2562 

(ราย)

จ�านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ 0 0 0

จ�านวนการเจบ็ปว่ยและโรคจากการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงาน
3

(0.74/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 1 

(0.27/200,000 ชัว่โมง-คน)
0

อตัราบนัทกึการบาดเจบ็ (ไมถ่งึขัน้หยดุ

งาน)

5

(1.23/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 3

(0.62/200,000 ชัว่โมง-คน)

2

(0.32/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราการเกดิเหตุจากยานพาหนะ
7

(1.72/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 4

(0.84/200,000ชัว่โมง-คน)

20

(4.41/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกนิ
3

(0.74/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 1

(0.27/200,000 ชัว่โมง-คน)

8

(2.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

หมายเหต ุ: การค�านวณอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ มาตรฐาน OHSA       =        จ�านวนผูบ้าดเจบ็และเจบ็ปว่ย  x  200,000     

                                   จ�านวนชัว่โมงการท�างานของพนกังานทัง้หมด 

การปฏบิตังิานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทั เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 

ประจ�าปี 2562 ทีไ่ดก้�าหนดไว ้สว่นอตัราการเกดิเหตุจากยานพาหนะ และอตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกนิ ยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ดงันัน้  

บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพื่อลดอุบตักิารณ์เกี่ยวกบัการขบัขีย่านพาหนะ และแผนป้องกนัอตัราการรบัปรมิาณรงัสเีกนิ 

ในปี 2563 ต่อไป

รางวลัด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม
จากการด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏบิตัฯิ อยา่งเครง่ครดั ในปี 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และ 

สิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี

1.  รางวลั “ประกาศเกียรติคณุ เป็นบริษัททีเ่ข้าร่วมปฎิบติัหน้าทีจ่นประสบความส�าเรจ็ในงาน Tube Inspection ระดบัดีมาก 

ส�าหรบังานปิดซ่อมบ�ารงุประจ�าปี 2562 หน่วยผลิต EBSM PLANT” จากบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน)

2. รางวลั “ประกาศเกียรติคณุ เป็นอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที ่๒ (Green Activity) ในการด�าเนินกิจกรรมเพือ่ลดผลกระทบต่อ 

สิง่แวดล้อมได้ส�าเรจ็ตามความมุ่งมัน่ทีต่ัง้ไว้” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

3. รางวลั “ประกาศเกียรติคณุ เป็นบริษทัทีต่ระหนักและให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัในการท�างานและควบคมุการปฏิบติั

งาน จนส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยความปลอดภยั และอบุติัเหตเุป็นศนูย ์ ในงาน PTTAC Turnaround ประจ�าปี 2562” จาก บรษิทั พทีที ี อาซาฮ ี

เคมคิอล จ�ากดั

4. รางวลั “เกียรติบตัร การเป็นเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัฯ ระดบัเทคนิค (Safety Role Model) ของบริษัทฯ ทีค่วบคมุ 

การปฏิบติังานช่วงหยดุซ่อมบ�ารงุโดยปราศจากอบุติัเหต”ุ จ�านวน 3 คน จาก บรษิทั เจเอสอาร ์บเีอสท ีอลิาสโตเมอร ์จ�ากดั

5. รางวลัยอดเยีย่ม “Unsafe Action / Unsafe Condition Report ประจ�าเดือนมกราคม 2562” จากลกูคา้ Petronas / Pcml  

(การปฏบิตังิานนอกชายฝ ัง่ในพมา่) จ�านวน 1 รางวลั 

6. รางวลั “SOC Card ดีเด่นประจ�าเดือนภายในปี 2562” ส�าหรับพนักงานปฏิบัติงานบนฝ ัง่ที่ อ.ลานกระบือ จ.ก�าแพงเพชร จาก 

บรษิทั ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลีย่ม จ�ากดั (ปตท.สผ. S1) จ�านวน 12 รางวลั  





3. การจดัสรรทรพัยากร
คณะกรรมการตระหนกัในการดแูล ตดิตามฝา่ยจดัการใหม้กีารจดัสรรและจดัการทรพัยากรตลอดสาย Value Chain ใหม้คีวามเหมาะสม 

ตามรูปแบบของธุรกิจ มีการทบทวนและพฒันาการใช้ทรพัยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตระหนักถึงความจ�าเป็นและ 

ความคุ้มค่าในการใช้ทรพัยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและภายนอก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกนัอยู่เสมอ  

บนพืน้ฐานของจรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กจิการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย และสรา้งความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร โดยทรพัยากร

ทีค่�านึง ไดแ้ก่

3.1 ทรพัยากรทางด้านการเงิน (Financial Capital) 

ฝ่ายจดัการพึงต้องบริหารจดัการเงินทุนอย่างเพียงพอที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจหรือบริหารงานได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว  

โดยให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถึงต้องได้รบัผลตอบแทนที่เพยีงพอ คุ้มค่า และเป็นไปตามข้อตกลง 

อยา่งเหมาะสม อกีทัง้ฝา่ยจดัการควรวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการด�าเนินงานวา่ การบรหิารจดัการดา้นการเงนิยงัคงเป็นไปตามแผนการลงทุน 

หรอืไม ่มคีวามถกูตอ้งแมน่ย�า หรอื มคีวามผดิพลาดในสว่นใด เพือ่น�ากลบัมาแกไ้ขปรบัปรงุในครัง้ถดัไป นอกจากน้ี ยงัใชน้โยบายในการซือ้ - ขาย

ดว้ยเงนิบาท เพือ่ลดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ป้องกนัการผนัผวนของตน้ทนุการใหบ้รกิารจากราคาไมค่งที่

3.2 ทรพัยากรทางด้านการให้บริการ (Service Capital) 

(1) กระบวนการและวธิกีารบรกิาร

ฝา่ยจดัการพงึตอ้งบรหิารจดัการกระบวนการและวธิกีารบรกิารใหค้รบถว้นตามความตอ้งการของลกูคา้และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อยูเ่สมอ รวมถงึใหค้วามส�าคญัและเหน็ถงึความจ�าเป็นของการพฒันาดา้นนวตักรรมในองคก์ร โดยมุง่เน้นดา้นความรวดเรว็ แมน่ย�า รวมถงึปลอดภยั 

ต่อชวีติ ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อมเป็นปจัจยัหลกั เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารลูกค้า เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

และเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่องคก์ร รวมถงึชว่ยลดตน้ทนุการบรกิารจากการทีต่อ้งพึง่พงิเทคโนโลยจีากต่างประเทศ

(2) เครือ่งมอื อุปกรณ์ และวสัดสุิน้เปลอืง

ฝ่ายจดัการพงึต้องบรหิารจดัการแผนการใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ และวสัดุสิน้เปลอืงอย่างรดักุม ใหส้อดคล้องกบัปรมิาณงาน 

ทีร่บัไว ้ในขณะเดยีวกนัใหม้กีารตดิตามความเคลือ่นไหวของภาวะอุตสาหกรรมอยา่งใกลช้ดิ ส�าหรบัวสัดบุางตวัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัความมัน่คง 

ของประเทศ เชน่ สารกมัมนัตภาพรงัส ีการเปลีย่นแปลงนโยบายของภาครฐัอาจท�าใหก้ารด�าเนินการตามขัน้ตอนทางกฎหมายตดิขดั จงึตอ้งเอาใจ

ใสใ่นการตดิตามนโยบายของทางราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นพเิศษ เพือ่วางแผนป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหา

3.3 ทรพัยากรทางด้านบคุลากร (Human Capital)

นักเทคนิค NDT ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อก�าหนด และมีความช�านาญ เป็นทรัพยากรที่เป็นความต้องการอย่างมาก 

ทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบฯ ซึ่งต้องใช้ทัง้เวลาและเงนิทุน ในการสร้างบุคลากรเหล่าน้ี 

ให้ตรงกบัความต้องการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยงัอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นด้วยเทคนิคใหม ่

ตามยคุสมยัของเทคโนโลย ีดงันัน้ จงึไดเ้รง่สง่เสรมิและพฒันาทัง้ดา้นเทคนิคและประสทิธภิาพของบคุลากรทีม่อียูใ่หพ้รอ้มรบัตอ่แผนการขยายงาน  

โดยได้วางแนวทางในการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความกระตือรืนร้น มีความสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ 

ของตนเอง เพือ่เขา้รบัการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจากผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ใหเ้กดิความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการปฏบิตังิาน  

พร้อมทัง้เปิดโอกาสในการคิดค้น และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ตามยุคสมยั เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนสอดแทรก 

และปลกูฝงัใหพ้นกังานมจีติส�านึกทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ีในการใหบ้รกิารฯ 

สามารถดผูลการฝึกอบรมประจ�าปี 2562 เพิม่เตมิไดท้ีแ่บบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 2562 สว่นที ่2 หมวดที ่8 ขอ้ที ่8.5.5 และ 

รายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนกังาน” หน้า 54 - 57  



3.4 ทรพัยากรทางด้านภมิูปัญญา (Intellectual Capital)

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถในการวิจยัและพฒันา โดยได้จดัตัง้แผนก Creative Research  

and Development (CRD) ซึง่เป็นพนกังานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคแ์ละมคีวามสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์ 

คิดค้น และพัฒนาเครื่องมือ และอุปกรณ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใช้งานได้จริง  

ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการท�างาน สง่ผลใหเ้กดิการบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัตามก�าหนดเวลาและตรงตามเป้าหมาย  

รวมถงึผลการตรวจสอบทีม่คีณุภาพ ชดัเจน แมน่ย�า และเชือ่ถอืไดย้ิง่ขึน้ นอกจากน้ี ยงัชว่ยลดตน้ทนุในการบรกิารจากการน�าเขา้จากตา่งประเทศ  

ก่อใหเ้กดิคุณค่าแก่ลูกคา้และมูลค่าทางธุรกจิแก่องคก์รไดเ้ป็นอย่างมากซึ่งการคดิคน้และพฒันามคีวามคบืหน้าไปไดด้ว้ยด ีสามารถน�ามาใช ้

ในการปฏบิตังิาน เพือ่ลดระยะเวลาการท�างาน มคีวามสะดวกและปลอดภยัต่อสขุภาพ และสิง่แวดลอ้มมากขึน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญั

ในการสรา้งสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลูกคา้ รวมถงึผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอยู่เสมอ เน่ืองจากเชื่อว่าการมคีวามสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนัจะสรา้งความเขา้ใจ  

ความมัน่ใจ และสรา้งความเชือ่มัน่ในการปฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิการพฒันากระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ และไดร้บัผลสมัฤทธิท์ีด่รีว่มกนั

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัมนีโยบายเกี่ยวกบัการไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญา หรือลิขสทิธิ ์ โดยบริษัทฯ จะจดัซื้อ software  

ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิม์าใช้งานในองค์กร และมีระบบป้องกันการติดตัง้ software ที่ละเมิดลิขสิทธิ ์  อีกทัง้ ยังมีการอบรมให้ความรู ้

แก่พนักงานตัง้แต่แรกเข้าและเผยแพร่นโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ เว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิัทฯ เป็นต้น และ 

มกีารประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี พนกังานทกุคนจะตอ้งลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการไมก่ระท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์และการไมล่ะเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญา โดยบรษิทัฯ จะมกีารตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟตแ์วรใ์นการท�างานของพนกังาน เพือ่บรหิารจดัการและป้องกนั 

การใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างาน รวมถงึการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ในการคน้ควา้หาความรูเ้พือ่ประโยชน์ต่อการท�างาน 

เทา่นัน้ โดยในปี 2562 ไมม่กีารใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิแ์ต่อยา่งใด

3.5 ทรพัยากรทางด้านสงัคมและความสมัพนัธ ์

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะเรียนรู้ว ัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นทุกศาสนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันต ิ 

ร่วมพฒันา ร่วมสรา้งงาน สนับสนุนกจิกรรม และใหค้วามช่วยเหลอืแก่คนในชุมชน โดยน�าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาและ 

เสรมิสร้างประโยชน์ต่อชุมชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบักิจกรรมของชุมชน เช่น การเปิดโอกาส 

ใหน้ักศกึษาจากสถาบนัต่างๆ ศกึษาดูงาน การใหค้วามรูแ้ก่นักศกึษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่ควบคู่กบัพื้นฐานความรู ้

ทีไ่ดเ้รยีน หรอืการรว่มแรงรว่มใจในการจดักจิกรรมประจ�าทอ้งถิน่ของพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน เป็นตน้ และไมส่รา้งผลกระทบต่อชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง

สถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึการอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้มของชมุชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

ในปี 2562 บรษิทัฯ มกีารอบรม ถ่ายทอดความรู ้ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัสิ�าหรบัเทคนิค NDT & Inspection รวมถงึความปลอดภยั 

ในการท�างานใหแ้ก่นกัศกึษาสถาบนัต่างๆ และผูท้ีส่นใจ รวม 55 คน และรบันกัศกึษาฝึกงานในหน่วยงานกรุงเทพ และต่างจงัหวดัรวม 8 คน  

เพือ่เรยีนรูก้ารปฏบิตังิานจรงิตามพืน้ฐานความรูท้ีเ่รยีนมา  อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการสง่เสรมิอาชพีผูพ้กิารจ�านวน 3 คน โดยประชาสมัพนัธ์

ไปยงัพนักงานทีม่สีมาชกิในครอบครวั หรอืคนแวดลอ้มเป็นผูพ้กิารตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร และ 

ใหก้ารสนบัสนุนเงนิทนุเพือ่การต่อยอดทางอาชพีของผูพ้กิาร เพือ่สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งพอเพยีงและยัง่ยนื

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ได้จดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสิง่แวดล้อมบรเิวณใกล้เคยีง ซึ่งได้รายงาน 

ไวใ้นรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมขององคก์ร” หน้า 93 / 97 และ SD Report บนเวบ็ไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อชมุชน” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานความยัง่ยืน”  



3.6 ทรพัยากรทางด้านธรรมชาติ (Natural Resources)

(1) สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รและบรเิวณใกลเ้คยีง 

บริษัทฯ อบรมให้ความรู้ และเผยแพร่นโยบายสิง่แวดล้อมให้พนักงานได้รบัทราบและถือปฏิบตัิ โดยมุ่งเน้นการปฏิบตั ิ

ตามมาตรฐานและขอ้กฎหมายทางด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนั ลด และไม่สร้างผลกระทบใดๆ ต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม  

อันเกิดจากขัน้ตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการจัดการของเสียและเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการให้บริการ  

เพื่อใหผู้ร้บัผดิชอบน�าไปก�าจดัตามวธิกีารทีถู่กตอ้ง เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ตลอดจนร่วมรณรงคแ์ละส่งเสรมิใหพ้นักงานใชท้รพัยากร 

ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ดดัแปลง ซ่อมสร้างวสัดุ อุปกรณ์เหลือใช้ ให้เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์พร้อมน�ากลบัไปใช้ใหม่และ 

เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินการและลดปรมิาณขยะได้เป็นอย่างดี รวมถึงรณรงค์ให้มกีารคดัแยก 

ประเภทขยะ เพื่อลดความเสี่ยงจากขยะอันตรายที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม อีกทัง้ ยังจัดกิจกรรม 

อนุรกัษ์พลงังานตามความเหมาะสม เพื่อสรา้งค่านิยมและจติใต้ส�านึกการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั คุม้ค่า และปฏบิตัจินเป็นความเคยชนิ 

ในทกุกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัได้ก�าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจดัการ  

รวมถงึสง่เสรมิ สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ด�าเนินงานและจดักจิกรรม เพือ่เขา้ไปมสีว่นรว่มสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชมุชน 

บนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ซึ่งได้รายงาน 

ไวใ้นรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมขององคก์ร” หน้า 93 / 97 และ SD Report  

บนเว็บไซต์ www.tndt.co.th ของบริษัทฯ หน้า  “พัฒนาสู่ความยัง่ยืน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อชุมชน” หัวข้อย่อย  

“รายงานความยัง่ยืน” 

(2) สงัคมและสิง่แวดลอ้มภายนอก 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อกฎระเบียบที่ก�าหนดให้เ ป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น กฎระเบียบการใช้ร ังส ี

ของส�านักงานปรมาณูเพื่อสนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีขอ้ก�าหนดของกรมธุรกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถึง 

แนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ยังรวมถึงการก�าจัดขยะจากเศษวัสดุที่เหลือจากการให้บริการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ 

และภัยอนัตรายต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น กากกมัมนัตภาพรงัสี สเปรย์กระป๋อง ผงแม่เหล็ก เป็นต้น บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 

ตามมาตรฐานสากล รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการส่งคืนให้กับต้นสงักัด หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ทางบริษัทฯ สัง่ซื้อสินค้า  

เพือ่สง่ใหแ้ก่บรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมพีษิทีข่ ึน้ทะเบยีนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิทีีถ่กูตอ้ง 

ทัง้น้ี เพือ่การมสีงัคมและสิง่แวดลอ้มทีพ่ฒันาอยา่งยัง่ยนืสบืต่อไป 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสงัคม และสิง่แวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมือร่วมใจ 

จากผูบ้รหิารและพนกังานจากทกุหน่วยงาน อกีทัง้ เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้รว่มโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ตามโอกาส และ

ความเหมาะสม รวมถงึการรณรงคใ์หใ้ชท้รพัยากรของบรษิทัฯ อยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ  

ใน ปี  2562  บริษัทฯ  ได้ด� า เ นินการส่ งกากสารกัมมันตภาพรังสีที่ เหลือจากการใช้ง านรวมทั ้งสิ้น  41  เม็ด  

คนืให้แก่ผู้ผลติในต่างประเทศ รวมถึงเศษวสัดุ น�้ายาที่ปนเป้ือนสารเคม ีและน�้ามนัจากการใช้งานเป็นจ�านวน 3.29 ตนั ส่งให้กบับรษิัท  

โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลย ี (1999) จ�ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทรบัก�าจดัสิง่ปฏิกูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้วทัง้ที่เป็นอนัตราย และ 

ไม่เป็นอนัตราย และบ�าบดัน�้าเสยีทุกประเภทจากโรงงานต่างๆ โดยการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อด�าเนินการ 

ก� า จั ด ต า ม ห ลัก วิ ช า ก า ร แ ล ะ ข้ อ ก ฎ ห ม า ย ต า ม ข้ อ ต ก ล ง ต่ อ ไ ป  ซึ่ ง ไ ด้ ร า ย ง า น ไ ว้ ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จ�า ปี  2 5 6 2  หัว ข้ อ  

“ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อมขององคก์ร” หน้า 93 และ SD Report บนเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ  

หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบต่อชมุชน” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานความยัง่ยืน”  



4. การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการสนับสนุน ก�ากับดูแล การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่มคุณค่า 

และโอกาสในการพฒันาการด�าเนินงานใหแ้ก่กจิการ รวมถงึการบรหิารความเสีย่งตามความเหมาะสมของลกัษณะหน่วยงาน โดยมกีารตดิตาม 

ผ่านระบบควบคุมภายในของคณะผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอสิระ ในการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการว่าสามารถ 

น�าเทคโนโลยมีาปรบัใช ้เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุและบรรลุตามเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว้

บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลภายใน ให้มีความพร้อมใช ้

ของข้อมูล (availability) อยู่เสมอ โดยก�าหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูลตามล�าดับของต�าแหน่งหน้าที่ และมีระบบป้องกันความเสียหาย 

ซึ่งอาจจะเกดิขึ้นจากการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในทางมชิอบ หรอืการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลโดยไม่ได้รบัอนุญาต หรอื ใช้ประโยชน์ 

จากข้อมูลลับที่มีความส�าคัญและอาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ซึง่ในปี 2562 ไมม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในทางไมถ่กูไมค่วรแต่อยา่งใด 


