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นโยบาย 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแล รวมถึงก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมให้ 
ฝ่ำยจดักำรและทุกคนในองคก์รปฏบิตัติำมหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยำบรรณแห่งวชิำชพี และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
โดยยึดมัน่ที่จะด ำเนินงำนบนพื้นฐำนของควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ สอดคล้องตำม
วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ขององค์กร และค ำนึงถึงผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ตำมสทิธ ิกฎหมำย หรอืขอ้ตกลง 
ทีพ่งึมกีบัองค์กร เพื่อใหค้ณะกรรมกำร ผู้บรหิำร พนักงำน และผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัทรำบและถอืปฏบิตัิร่วมกนั  
จงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตัิให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้มส่ีวน 
ไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ โดยด ำเนินกำร ดงันี้ 
 
1.1  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรประกอบธุรกิจ โดยตระหนักถึงกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน สร้ำงผลประกอบกำรที่ดี มีก ำไร 
อย่ำงต่อเนื่อง และมัน่คง รวมถงึกำรใหผ้ลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมตำมนโยบำยจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ มกีำรเปิดเผย
ขอ้มูลในกำรด ำเนินงำน ขอ้มลูทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัประโยชน์สงูสุดอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และเป็นธรรม 
 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิัทฯ แจ้งควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงนิและ  
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ทัง้กำรแจ้งโดยตรงผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ตลอดจนกำรประกำศบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น  ทัง้ข้อก ำหนดของบริษัทฯ ตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต) และกฎหมำยอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเตม็ทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

• บริษัทฯ ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่ งยังไม่ ได้ เปิดเผยต่อสำธำรณะ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ  
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอื ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทำงส ำหรบักำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ครอบคลุมถึง
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรสำร และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล  
กำรด ำเนินงำนต่อผูร้อ้งเรยีนอย่ำงเป็นธรรม 

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในกำรประกอบธุรกิจ โดยค ำนึงถงึกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยนื สรำ้งผลประกอบกำรที่ด ีมกี ำไร 
อย่ำงต่อเนื่องและมัน่คง ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัฯ แจง้ขอ้มูลที่เป็นจรงิ โปร่งใส ชดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้แก่ผู้ถอืหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนั
และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

• บรษิทัฯ แจง้ควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรรำยงำนขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูล
ที่ไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ทัง้กำรแจ้งโดยตรงผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ตลอดจนกำรประกำศบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั 
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• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น  ทัง้ข้อก ำหนดของบริษัทฯ ตลำดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และกฎหมำยอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเตม็ทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

• บริษัทฯ ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ  ของบริษัทฯ  ซึ่ งยังไม่ ได้ เปิดเผยต่อสำธำรณะ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ   
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอื ด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จดัให้มชี่องทำงส ำหรบักำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ครอบคลุมถึง
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรสำร และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล  
กำรด ำเนินกำรต่อผูร้อ้งเรยีนอย่ำงเป็นธรรม 
 
1.2 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมัน่ในกำรให้บริกำรด้วยควำมปลอดภัยในชีวิต ทรพัย์สิน และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดถือควำมซื่อสัตย์เป็นธรรม เอำใจใส่รับผิดชอบ และให้บริกำรด้วยคุณภำพ บนพื้นฐำน 
ของจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้อก ำหนดมำตรฐำนสำกล และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ควำมส ำคัญในเรื่องสิทธ ิ
ของลูกค้ำ และผู้ร่วมงำนโดยรอบพื้นที่ปฏิบตัิงำนเพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ และควำมมัน่ใจในกำรปฏิบตัิงำนร่วมกัน และ  
สรำ้งควำมเชื่อมัน่ในกำรรบับรกิำรจำกบรษิทัฯ 

 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิัทฯ ให้บรกิำรแก่ลูกค้ำอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมทัง้กำรให้ค ำแนะน ำ เป็นที่ปรกึษำและเลือกใช้
บรกิำรเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ไดม้ำตรฐำน เพื่อใหผ้ลกำรปฏบิตังิำนถูกตอ้ง แม่นย ำ และมคีุณภำพสงูสุด 

• ด ำเนินธุรกจิและกระบวนกำร ตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำนสำกล รวมถงึขอ้ก ำหนดและกฎหมำยของหน่วยงำน
ภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมธุรกจิพลงังำน ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสนัต ิ(ปส.) สถำบนันิวเคลยีร ์ฯลฯ 

• ใช้บุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำน ซึ่งได้รบัทดสอบเพื่อรบัรอง  
ตำมมำตรฐำนสำกล รวมถงึอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอ 

• รำยงำนผลกำรบริกำรฯ ตำมหลักวิชำกำรอย่ำงมีจรรยำบรรณวิชำชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ด ี  
ด้วยควำมถูกต้อง แม่นย ำ เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด โดยไม่เอนเอียง หรือแก้ไขผลกำรทดสอบที่ไม่เป็นไป  
ตำมมำตรฐำนตำมทีลู่กคำ้รอ้งขอ 

• ใชเ้ครื่องมอื และอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ทีม่คีุณภำพ ตรงตำมมำตรฐำนสำกล และพฒันำใหด้ขีึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
• ใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิจ์ำกบริษัทผู้ผลิต ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือเมื่อครบวำระที่ก ำหนด  

โดยผูผ้ลติและองคก์รทีไ่ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน เพื่อควำมเทีย่งตรงของผลกำรทดสอบและตรวจสอบฯ 
• ส่งมอบผลกำรทดสอบทีถู่กตอ้ง แม่นย ำ ครบถว้น และทนัตำมก ำหนดเวลำ 
• จดัหำระบบและอุปกรณ์ควำมปลอดภัยตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำย ส ำหรบัพนักงำน ลูกค้ำ และชุมชน  

เพื่อป้องกนัอนัตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบตัิงำน และส่งผลกระทบต่อชีวติ ทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อม รวมถึงชื่อเสยีง 
ของลูกคำ้ 

• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรม ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนบรกิำรตรวจสอบและทดสอบของบรษิทัฯ 
จดัใหม้กีำรซอ้มแผนฉุกเฉิน เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงปลอดภยั  

• บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรดว้ยรำคำทีส่มเหตุสมผล  กำรเรยีกรบัช ำระค่ำบรกิำรตำมควำมถูกตอ้งและเป็นจรงิ 
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• บรษิทัฯ ยดึถอืควำมเอำใจใส่และควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ทัง้ในดำ้นคุณภำพของกำรบรกิำรควำมปลอดภยั 
ในกำรใชบ้รกิำรและกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำย  

• บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรรกัษำควำมลบัในขอ้มูล เอกสำร ผลกำรทดสอบ และตรวจสอบของลูกค้ำ 
ไม่น ำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 

• บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้กับลูกค้ำให้ได้รบักำรบรกิำรที่ด ีมีคุณภำพ 
ภำยใต้ควำมปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมำะสม รวมทัง้ยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้น โดยบริษั ทฯ มีกำรส ำรวจ 
ควำมพงึพอใจ ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถงึกำรรบัทรำบปัญหำและขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

 
1.3  การปฏิบติัต่อคู่ค้า  
              คู่ค้า หมำยรวมถงึ ผูข้ำยสนิคำ้ ผูร้บัจำ้ง หรอืผูใ้หบ้รกิำรแก่บรษิทัฯ ไม่ว่ำเป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดำกต็ำม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกคู่ค้ำที่มีแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ท ำธุรกิจบริกำร  
และ/หรอื ขำยสนิคำ้ทีใ่กล้เคยีงหรอืเกี่ยวเนื่องกบับรษิัทฯ  มชีื่อเสยีงด ีและประสบกำรณ์ มคีวำมเชี่ยวชำญทำงเทคนิค 
และมีฐำนะทำงกำรเงินที่เข้มแข็ง โดยรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีอย่ำงมัน่คงกับคู่ค้ำ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังมีนโยบำย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรรบัผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอำจมีผลต่อต้นทุนหรือกำรปฏิบัติงำน 
ของบรษิทัฯ ได ้

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกนัและกันในกำรแลกเปลี่ยน ร่วมกนัพฒันำศกัยภำพ  
เพื่อยกระดบัควำมสำมำรถของบุคลำกรและเทคโนโลยีในกำรบริกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง  และ/หรือ
พิจำรณำจดัซื้อ/จดัจ้ำงบนพื้นฐำนของกำรเคำรพสทิธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม มีควำมรบัผิดชอบ  
ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส ำคญั 

 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิัทฯ มุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม ทัง้กระบวนกำรในกำรจดัซื้อจดัจ้ำง และ
เงือ่นไขตำมสญัญำหรอืขอ้ตกลงระหว่ำงกนั  

• บรษิทัฯ จะใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัย ์จรงิใจและเป็นธรรม  
• บรษิทัฯ หลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัคู่คำ้โดยไม่สุจรติ  
• กรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไข จะตอ้งแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำ

ร่วมกนั 
• บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกคู่ค้ำค ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Procurement)  

มีก ระบวนกำรผลิต  / กำรให้บ ริกำร  และ / ห รือกระบวนกำรจัด เก็บและก ำจัด  รวมถึงกำรรับคืนมีพิษ 
ทีเ่ไปตำมหลกัวชิำกำรและขอ้กฎหมำย 

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรอบรม พฒันำ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อพฒันำศกัยภำพ และสรำ้งควำมเขำ้ใจ
ในกำรท ำงำนร่วมกบัคู่คำ้ โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรอบสถำนทีป่ฏบิตังิำน 
 
1.4  การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า  

บริษัทฯ มุ่งมัน่และให้ควำมส ำคัญต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีภำยใต้กรอบกติกำแห่งกำรแข่งขัน  
ทีด่ ีโปร่งใส และป็นธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืใชว้ธิอีื่นใดในกำรโจมตคีู่แขง่ โดยตอ้งด ำเนินธุรกจิทีไ่ม่เอำรดัเอำเปรยีบ 
และหลกีเลีย่งวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ  
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แนวทางปฏิบติั  
• บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ  
• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ กำรใส่รำ้ยป้ำยส ีกำรสรำ้งขำ่วทีเ่ป็นเทจ็ หรอืกำรโจมตคีู่แขง่ 
• บรษิทัฯ จะไม่ท ำกำรตกลงใดๆ กบัคู่แขง่หรอืบุคคลใด ในลกัษณะลดหรอืจ ำกดักำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 
• บุคลำกรของบรษิทัฯ พงึระวงักำรตดิต่อกบัคู่แข่ง และบุคลำกรของคู่แข่ง ไม่เปิดเผยหรอืละเลยใหค้วำมลบั

ของบรษิทัฯ ตกอยู่ในมอืคู่แขง่ 
 

1.5  การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
บรษิทัฯ พงึปฏบิตัติำมสญัญำ ขอ้ตกลง ภำระผกูพนั และหนี้สนิทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมถงึเงือ่นไขต่ำงๆ ทีม่ตี่อเจำ้หนี้ 

อย่ำงเคร่งครดั โดยยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมหีลกักำรและวนิัย เพื่อสรำ้งควำมเชื่อถือใหก้บัเจำ้หนี้  อย่ำงโปร่งใส
และไม่ปกปิดขอ้มลู ซึง่อำจท ำใหเ้จำ้หนี้ไดร้บัควำมเสยีหำย 
 
แนวทางปฏิบติั  

• กรณีบริษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไข จะรีบแจ้งต่อเจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันพิจำรณำ  
แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ  

• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัเจำ้หนี้โดยไม่สุจรติ  
• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนใหม้โีครงสรำ้งทีเ่หมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และรกัษำควำมเชื่อมัน่ต่อเจำ้หนี้ 
• รำยงำนภำระหนี้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำใหแ้ก่เจำ้หนี้เมื่อมกีำรรอ้งขอ 

 
1.6  การปฏิบติัต่อพนักงาน 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำย และระเบียบปฏิบัติตำมสิทธิข ัน้พื้นฐำนที่พนักงำนพึงจะได้รบั รวมถึงสิทธิอื่นๆ  
ทีบ่รษิทัฯ พงึใหก้ำรช่วยเหลอื ใหค้่ำตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
ตำมควำมเหมำะสม และเป็นธรรม นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ตำมมำตรฐำนและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่โดยเคร่งครดั  

 
แนวทางปฏิบติั  

• บรษิทัฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และ 
ผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคน และได้รบัค่ำตอบแทนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนัน้ ยงัก ำหนดให้มี
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมผลประกอบกำรของบรษิัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบังำนตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นตน้ 

• บริษัทฯ ให้สิทธิข ัน้พื้นฐำนที่พนักงำนพึงจะได้รับตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมำย  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำมเคำรพในสทิธส่ิวนบุคคล ใหเ้กยีรต ิไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน รวมถึง  
ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อควำมแตกต่ำงของเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิศำสนำ สถำนภำพทำงสงัคม หรอืโรคภยัไขเ้จบ็  

• บรษิัทฯ จดัให้มสีภำพแวดล้อมที่ดใีนกำรท ำงำน จดัมุมพกัผ่อนและลำนกิจกรรม รวมถงึกำรจดัหำระบบ  
และอุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดและกฏหมำยใหแ้ก่พนักงำน เพื่อป้องกนัอนัตรำยในกำรท ำงำน 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนไดร้บักำรฝึกอบรม ทัง้ภำยนอกและภำยในองค์กรอย่ำงสม ่ำเสมอ
และทัว่ถึง เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้ำงควำมช ำนำญในวิชำชีพ  เป็นกำรเพิ่มศักยภำพและประสิทธิภำพ 
ในกำรท ำงำน รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดพ้ฒันำทกัษะกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ เพื่อกำรเตบิโตในสำยงำนทีต่นเองถนัด 
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• บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนใชค้วำมสำมำรถในกำรวจิยัและพฒันำเพื่อประดษิฐ ์คดิคน้เครื่องมอื อุปกรณ์ 
และนวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยัตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิ 

• บรษิัทฯ มแีต่งตัง้ โยกยำ้ย ใหร้ำงวลั และลงโทษพนักงำน ดว้ยควำมยุตธิรรม เสมอภำค ตัง้อยู่บนควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรปฏบิตัติวัของพนักงำนคนนัน้ๆ  

• บรษิัทฯ มีกำรฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในเรื่องจรรยำบรรณในกำรท ำงำน และ / หรือ 
มกีำรทวนสอบเพื่อเสรมิสรำ้งควำมรู ้ควำมเขำ้ใจใหพ้นักงำนประพฤต ิ/ ปฏบิตัติำมกรอบของจรรยำบรรณทีก่ ำหนด 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำ  
ของหน่วยงำนโดยรวมร่วมกบับรษิทัฯ 

• พนักงำนทุกคนจะต้องปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตนเองอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัย ์
มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ไม่เกี่ยงงำนหรือมอบหมำยหน้ำที่ให้พนักงำนอื่นท ำแทน เว้นแต่ 
มคีวำมจ ำเป็นหรอืเพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในงำนทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถเฉพำะ 

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ที่ เกิดจำก  
กำรปฏบิตังิำนได ้ผ่ำนทำง E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบรษิทัฯ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูล 
ของพนักงำนผูร้อ้งเรยีน และใหค้วำมสนใจในทุกขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

   
1.7  การปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน  

บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนปฏบิตัตินอยู่กรอบของจรยิธรรม คุณธรรมทีด่ ีมจีรรยำบรรณวชิำชพี
เป็นส ำคญั และเป็นแบบอย่ำงทีด่แีก่ผูอ้ื่น รวมถึงกำรปฏิบตัิต่อผูร้่วมงำนดว้ยกำรใช้กริยิำ วำจำสุภำพเรยีบรอ้ย มนี ้ำใจ 
มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี และให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่ำงกัน ร่วมสร้ำงสรรค์ และพัฒนำบริษัทฯ ให้เจริญก้ำวหน้ำ  
เพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม 

 
แนวทางปฏิบติั  

• พนักงำนพงึปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจ มคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และเป็นทีไ่วว้ำงใจได้ 
• พนักงำนพึงปฏิบัติตนอย่ำงมีจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย  

ของพนักงำน และเพื่อนร่วมงำน 
• พนักงำนพงึปฏบิตัตินโดยเคำรพในสทิธแิละหน้ำทีข่องเพื่อนร่วมงำน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพงึเป็นผูม้วีนิัย และประพฤตปิฏบิตัติำมระเบียบขององคก์ร และประเพณีอนัดงีำม ไม่ว่ำจะระบุไว้

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็ำม 
• ผูบ้งัคบับญัชำพึงปฏิบตัิตนให้เป็นที่เคำรพนับถือ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้กบัพนักงำน และพนักงำน  

พงึไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพนับถอืผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพึงร่วมกันสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมัคคี รวมถึงควำมเป็นน ้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ของพนักงำน โดยหลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ซึ่งอำจมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบรษิทั หรอือำจเป็นปัญหำ
กบับรษิทัฯ ในภำยหลงัได ้

• หลกีเลี่ยงกำรน ำขอ้มูลหรอืเรื่องรำวของพนักงำนอื่น ทัง้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนและเรื่องส่วนตวั 
ไปเปิดเผย หรอืวพิำกษ์วจิำรณ์ ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่พนักงำนหรอืภำพลกัษณ์โดยรวมของบรษิทัฯ 
 
1.8  การปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ / องคก์รภาครฐั  

เนื่ องจำก  บริษัทฯ  ด ำเนินธุ รกิจ เกี่ ยวข้องกับควำมปลอดภัย ในชีวิต  ทรัพย์สิน  และสิ่งแวดล้อม  
โดยกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนด กฎหมำย ประกำศ และข้อบงัคบัจำกนโยบำยของรฐั รวมถึงองค์กรอิสระ  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและปรบัปรุงในเนื้อหำให้ทันยุคสมัยอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ บริษัทฯ มีกำรติดตำม
นโยบำยภำครฐั รวมถงึขอ้ก ำหนด กฏเกณฑอ์ย่ำงใกลช้ดิ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปไดอ้ย่ำงรำบรื่น  
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แนวทางปฏิบติั  

• บรษิทัฯ ให้ควำมร่วมมอืและพงึปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร และมำตรฐำนสำกล  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมขัน้ตอนดว้ยควำมถูกตอ้ง สุจรติ  
• บรษิัทฯ จะละเว้นกำรติดสนิบน ให้ของขวญัหรอือื่นใดที่ก่อให้เกิดกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน

ธุรกจิ 
 
1.9  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญต่อกำรเคำรพสิทธิม นุษยชนด้วยควำมเสมอภำคและ  
ควำมเท่ำเทียมกัน โดยค ำนึงถึงศักดิศ์รีควำมเป็นมนุษย์และเสรีภำพของบุคคล และไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำง  
ในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชื้อชำต ิสญัชำต ิสผีวิ เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ วฒันธรรม ชนชัน้ ควำมพกิำร สถำนภำพกำรสมรส 
สถำนภำพทำงกำยภำพและสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงสงัคม กำรศกึษำ
อบรม หรอืควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง และอื่นๆ ตำมหลกักำรพื้นฐำนที่ส ำคญัของกฎหมำยสำกลว่ำด้วยสทิธมินุษยชน  
ซึง่ตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั  
 

แนวทางปฏิบติั 

• กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน รวมทัง้พนักงำนในบรษิทัย่อย  
• ใหค้วำมส ำคญัดำ้นแรงงำน โดยปฏบิตัติ่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 

• ปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทยีมในทุกกระบวนกำรกำรจ้ำงงำน ตัง้แต่กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำท ำงำน
และวนัหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรฝึกอบรมพฒันำ กำรวำงแผนควำมกำ้วหน้ำและอื่นๆ 
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

• จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิหรอืคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรอืทำงกำรกระท ำต่อบุคคลอื่น 
ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้นึ่งผูใ้ด  

• บุคลำกร 
• บรษิัทฯ ไม่ใช้แรงงำนบงัคบั หรอืแรงงำนเด็กอนัมชิอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็นกำรข่มขู่

คุกคำม หรอืกำรใชค้วำมรุนแรงในรปูแบบใดต่อร่ำงกำยหรอืจติใจบุคลำกรทุกคน 
• ใหผ้ลตอบแทน และสวสัดกิำรตำมควำมสำมำรถอย่ำงเหมำะสม เป็นธรรม และเท่ำเทยีมกนั 
• จดัสภำพแวดลอ้มทีด่ใีนทีท่ ำงำน รวมถงึกำรจดัหำอุปกรณ์ทีจ่ ำเป็น เพื่อป้องกนัอนัตรำยจำกกำรท ำงำน 
• ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้พนักงำนได้รบักำรฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร รวมถึงต่ำงประเทศ

อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เสริมสร้ำงควำมช ำนำญในวิชำชีพ เพื่อเพิ่มศักยภำพ และประสิทธิภำพ  
ในกำรท ำงำนแก่องคก์ร รวมถงึกำรบรกิำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครอบคลุมและเพยีงพอในทุกกระบวนกำร 

• จดัหำระบบ และอุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดและกฎหมำยส ำหรบัพนักงำน ลูกค้ำ และชุมชน 
เพื่อป้องกันอนัตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบตัิงำน หรอือำจส่งผลกระทบต่อชวีติ ทรพัย์สนิ สิง่แวดล้อมและชื่อเสยีง  
ของลูกคำ้ 

• สนับสนุนให้พนักงำนใช้ควำมสำมำรถในกำรวิจยัและพัฒนำเพื่อประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์และ
นวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยั ตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิ เพื่อลดตน้ทุนในกำรบรกิำรทัง้ต่อองคก์ร และลูกคำ้ 

• จดัพื้นที่และอุปกรณ์ส ำหรบัสนัทนำกำร เพื่อให้พนักงำนได้ออกก ำลงั เช่น โต๊ะปิงปอง สนำมฟุตบอล 
สนำมเปตอง และลำนกวำ้งส ำหรบัจดักจิกรรม / งำนสงัสรรคใ์นโอกำสต่ำงๆ เป็นตน้ 
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• เปิดโอกำส และมชี่องทำงใหพ้นักงำนสำมำรถรอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตังิำน
ผ่ำนทำงตู้รบัควำมคดิเหน็ E-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบรษิทัฯ โดยไม่มกีำรเปิดเผย
ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนแต่อย่ำงใด เป็นตน้ 

 
1.10  การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และทรพัยากร  
 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญั และยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และหลีกเลี่ยงกำรสร้ำง
ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถงึทรพัยำกรโดยรอบ  
 

แนวทางปฏิบติั 

• บรษิัทฯ มกีำรฝึกอบรม และส่งเสรมิพนักงำนให้มีควำมรู้และควำมส ำนึกในหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบ และ  
กำรมส่ีวนร่วมพฒันำชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบักำรปฏบิตังิำน  

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรท ำงำน  
ทีไ่ม่มผีลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  โดยพนักงำนทุกหน่วยงำน 
จะให้ควำมร่วมมือในกำรพฒันำและสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ตัง้อยู่ใกล้เคียง  พร้อมเรยีนรู้วฒันธรรม 
และประเพณีทอ้งถิน่ทุกศำสนำในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำน เพื่อกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัต ิ 

• บ ริ ษั ท ฯ  จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร 
 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้กีำรอนุรกัษ์พลงังำน ทรพัยำกร และสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพในกรณีเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยให้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่กับเจ้ำหน้ำที่ภำครฐั และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พนักงำนพงึปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของภำครฐัและเอกชน รวมถึงแนวทำง
ปฏิบัติต ำมมำตรฐำนสำกลซึ่ ง เกี่ ยวข้องกับสังคม  และสิ่งแวดล้อม  ในทุ กกิจกรรมที่ มี ส่ วน เกี่ ยวข้องกับ  
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด โดยไม่สร้ำงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  อันเกิดจำกขัน้ตอน 
กำรปฏบิตังิำน 

• พนักงำนพงึตระหนักถงึกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนทีม่อียู่อย่ำงคุม้ค่ำ และ/หรอื ปรบัเปลีย่นเพื่อน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์อย่ำงสงูสุด น ำไปสู่กำรลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร 

• บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบร้องทุกข์ในเรื่องที่อำจมีผลกระทบต่อชุมชน  ด ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุ ปรบัปรุง
แกไ้ข และแจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบในเวลำอนัควร 

• บรษิัทฯ จะจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลกำรปฏิบตัิงำนที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม  และเปิดเผย 
ใหท้รำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 


