
หลกัปฏิบติั 5 
สง่เสรมินวตักรรมและ
การประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ

1. องคก์รนวตักรรม
คณะกรรมการใหค้วามส�าคญัในการสง่เสรมิและสนบัสนุน รวมถงึตดิตามดแูลใหฝ้า่ยจดัการสรา้งวฒันธรรมการปฏบิตังิานใหเ้ป็น “องคก์ร

นวตักรรม” ซึง่ใหถ้อืเป็นสว่นหน่ึงของกลยุทธ ์และแผนธุรกจิขององคก์ร เพือ่เพิม่คุณค่าใหแ้ก่องคก์ร และสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมตามปจัจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่ครอบคลุมขัน้ตอนการออกแบบ การวจิยั และ

การพฒันาบรกิาร 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 ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและสรา้งศกัยภาพในกระบวนการปฏบิตักิาร เพื่อใหก้ารบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัตามก�าหนดเวลา ตรงตามเ 

ป้าหมาย รวมถงึผลการตรวจสอบทีม่คีณุภาพ ชดัเจน แมน่ย�า และเชือ่ถอืได ้ซึง่สง่เสรมิ และสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ลกูคา้และองคก์รไดเ้ป็นอยา่งมาก 

นอกจากน้ี จากนโยบายส่งเสริมการสร้างนวตักรรมของรฐับาล โดยส�านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) บริษัทฯ  

ได้รบัทุนสนับสนุนภายใต้หวัข้อเรื่อง “ระบบขบัเคล่ือนเครื่องเอ็กซเรย์ก่ึงอตัโนมติั ส�าหรบักระบวนการตรวจสอบแนวรอยเช่ือม 

ท่อล�าเลียงน�้ามนัและกา๊ซโดยเทคนิคไม่ท�าลาย” ซึ่งการใชก้ระบวนการทางสนามแม่เหลก็ไฟฟ้ามาทดแทนการใชร้งัสบีางส่วน เป็นการ

ชว่ยเพิม่ความปลอดภยัจากผลกระทบดา้นรงัสทีัง้ผูป้ฏบิตังิาน ผูเ้กีย่วขอ้ง และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ บรษิทัฯ ไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งมอืแลว้เสรจ็ 

ในปลายปี 2561 และน�ามาใชง้านในโครงการต่างๆ ของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2562 เป็นตน้มา

2. ประกอบธรุกิจโดยค�านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการให้ความส�าคัญในการดูแล รวมถึงก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และติดตามให้ฝ่ายจัดการและทุกคน 

ในองค์กรปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม หลกัจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และหลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ี โดยยดึมัน่ที่จะด�าเนินงานบนพื้นฐาน 

ของความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั สอดคล้องตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร และค�านึงถงึ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตามสทิธ ิกฎหมาย หรอืขอ้ตกลงทีพ่งึมกีบัองคก์ร นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี 

รบัทราบอยา่งเพยีงพอ ไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธ ิและมชีอ่งทางในการแจง้เบาะแสรอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท�า 

ความผดิทางกฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่งหรอืการผดิจรรยาบรรณ และมมีาตรการคุม้ครองสทิธิ

ของผูแ้จง้เบาะแส เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริว่มกนั 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิ และคูม่อืระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตัใิหแ้ก่คณะกรรมการ 

ฝา่ยจดัการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน นอกจากน้ี ยงัมกีารตดิตามผลเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธข์ององคก์ร 

อยูเ่สมอดงัน้ี



ผูถื้อหุ้น 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ในการประกอบธุรกจิ เพือ่สรา้งผลประกอบการทีด่ ีมกี�าไรอยา่งต่อเน่ือง และมัน่คง รวมถงึการใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็น

ธรรมตามนโยบายจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ การเปิดเผยขอ้มลูในการด�าเนินงาน ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูทีไ่มใ่ชท่างการเงนิอยา่งถกูตอ้ง 

ชดัเจน โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัประโยชน์สงูสดุอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม โดยแจง้ผา่นชอ่งทางตลาด

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

ดแูลกจิการทีด่ที ัง้ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ลกูค้า 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารด้วยความปลอดภยัในชวีติ ทรพัย์สนิ และสิง่แวดล้อม โดยยดึถอืความซื่อสตัย์ เป็นธรรม เอาใจใส ่ 

รบัผดิชอบ และให้บรกิารด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวชิาชพี ข้อก�าหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตัง้แต ่

ขัน้ตอนแรกจนถึงการส่งมอบผลการตรวจสอบที่แม่นย�า เชื่อถือได้ ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรอืลูกค้าที่รบับรกิาร เพื่อยนืยนัคุณภาพและ 

มคีวามปลอดภยัต่อการใช้งานในสนิค้า กระบวนการหรอืชิ้นงานที่ได้รบัการตรวจสอบ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัให้ความส�าคญัในเรื่องสทิธ ิ

ของลูกคา้ และผูร้่วมงานโดยรอบพืน้ทีป่ฏบิตังิาน มกีารจดัฝึกอบรมโดยร่วมมอืกบัลูกคา้ในหลกัสูตรทีเ่กี่ยวกบัความปลอดภยัในการท�างาน  

เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และความมัน่ใจในการปฏบิตังิานรว่มกนั และสรา้งความเชือ่มัน่ในการรบับรกิารจากบรษิทัฯ 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารประชุมดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมร่วมกบัลูกคา้อย่างสม�่าเสมอ ทัง้รายเดอืนและ 

รายไตรมาสส�าหรบังานบนชายฝ ัง่และนอกชายฝ ัง่ ไดแ้ก่ บมจ.ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม / บจก. เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ / 

บจก. ซยีอูแีอล เป็นตน้ รวมถงึการลงนามความร่วมมอืในการท�างานกบัลกูคา้โดยค�านึงถงึจรยิธรรม จรรยาบรรณ การต่อตา้นการทุจรติ และ

การเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ บมจ. พทีที ีโกลบอล เคมคิอล / บจก. HMC Polymers / บจก. J.J. Advanced Products (Thailand) เป็นตน้  

จากการประเมนิความพงึพอใจในการใหบ้รกิารโดยลกูคา้ ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 89.67% ซึง่อยูใ่นเกณฑร์ะดบั “ดมีาก” 

จากเป้าหมายทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้คอื 71.43% และเมือ่พจิารณาในแต่ละดา้น พบวา่ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ 5 ดา้น ดงัน้ี 

(ขอ้มลูจากแบบส�ารวจความพงึพอใจลกูคา้จ�านวน 367 ชดุ)

1.  การกลบัมาใชบ้รกิารกบั TNDT  100.00%

2.  ความกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร   93.91%

3.  ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน   93.87%

4.  ความพรอ้มของเครือ่งมอื    91.20%

5.  การตอบสนองในการแกป้ญัหา    90.16%



นอกจากนัน้ กรณีทีล่กูคา้มกีารรอ้งเรยีน หรอืการประเมนิไมผ่า่นตามเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก�าหนด บรษิทัฯ จะเรง่ด�าเนินการรว่มกบัหน่วย

งานทีถู่กรอ้งเรยีนท�าการวเิคราะหห์าสาเหตุและหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัเพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์ดงักล่าวขึน้อกี โดยบรษิทัฯ จะตดิตามผล

การแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ เพือ่แจง้ผลด�าเนินการและแนวทางแกไ้ขแก่ลกูคา้โดยเรว็  ทัง้น้ี ในปี 2563 มกีารรอ้งเรยีนจากลกูคา้เกีย่วกบัพฤตกิรรมการ

ท�างานของพนกังาน 1 เรือ่ง โดยบรษิทัฯ ไดเ้รง่ด�าเนินการแกไ้ข สบัเปลีย่นบุคลากรทีไ่ปท�างาน และสอบสวน คาดโทษพนกังานผูก้ระท�าผดิ และ

ใหโ้อกาสปรบัปรงุตวัโดยสบัเปลีย่นหน้าที ่และตดิตามความประพฤตติ่อไป  ส�าหรบัลกูคา้ การสบัเปลีย่นบุคลากรคนใหมเ่ขา้ไปท�างาน สามารถ

ตอบสนองงานของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี

พนักงาน 

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตามสิทธิข ัน้พื้นฐานที่พนักงานพึงจะได้ร ับ ให้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผล 

การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และเป็นธรรม เชน่ จากการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปี การประเมนิผล 

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

เลีย้งชพี การประกนัชวีติและประกนัอุบตัเิหตุ รวมถงึการดแูลสขุภาพอนามยั โดยจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ�าปีตามลกัษณะของงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

และการรว่มมอืกบัธนาคารของรฐัในการจดัสวสัดกิารเงนิกูป้ระเภทต่างๆ ในอตัราดอกเบีย้ต�่ากวา่สถาบนัการเงนิทัว่ไป เพือ่เป็นทุนในการสรา้ง

งานสรา้งอาชพีเสรมิ หรอืชว่ยแกป้ญัหาหน้ีสนิสว่นตวัในครอบครวัของพนกังานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวซึง่ไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้ใหผ้อ่นคลาย 

ไดด้ว้ยด ีนอกจากน้ี ยงัจดัสถานทีป่ฏบิตังิานใหม้สีภาพแวดลอ้มทีด่ ีมมีุมพกัผ่อนและลานกจิกรรมใหก้บัพนักงาน รวมถงึการจดัหาอุปกรณ์ 

ทีจ่�าเป็นเพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการท�างาน เป็นตน้

นอกจากน้ี คณะกรรมการสวสัดกิาร ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ยงัมบีทบาทในการดูแล จดัการสวสัดกิาร 

ทีค่วรม ีหรอืควรไดร้บัการปรบัปรงุ แกไ้ข ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและตามความตอ้งการของพนกังานในแต่ละหน่วยงาน รวมถงึการจดักจิกรรม

เพือ่สง่เสรมิความสามคัค ีและผกูสมัพนัธพ์นกังานใหม้โีอกาสรว่มกนัท�ากจิกรรมต่างๆ อาทเิชน่ กจิกรรม CSR : การรว่มท�าความสะอาดพืน้ที่

สาธารณะ การท�าหน้ากากอนามยัป้องกนัฝุน่ PM 2.5 และไวรสัโควดิ 19 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 2563 เพิม่เตมิไดท้ีห่วัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” หน้า 93-98

ส�าหรบันโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน สามารถดเูพิม่เตมิไดท้ี ่หวัขอ้ “ค่าตอบแทน” หน้า 91-92

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัสง่เสรมิและปลูกฝงัใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในเรื่องการต่อตา้นการทุจรติคอรปัชัน่โดยเคร่งครดั อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถรอ้งทุกข ์หรอืเสนอแนะเรื่องต่างๆ ทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตังิานผา่นทาง E-mail / ไปรษณยี ์/ ฝา่ยทรพัยากรบุคคล โดยบรษิทัฯ จะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีน สามารถดเูพิม่เตมิไดท้ีห่วัขอ้  

“การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 127

ในปี 2563 ไมม่กีรณพีนกังานผดิขอ้บงัคบัตามมาตรฐานหรอืกฎหมาย รวมถงึไมม่กีารรอ้งทกุขแ์ต่อยา่งใด

คู่ค้า (หมายถงึ ผูข้ายสนิคา้ ผูร้บัจา้ง หรอืผูใ้หบ้รกิารแก่บรษิทัฯ ไมว่า่เป็นนิตบิุคคลหรอืบุคคลธรรมดา)

ก. พนัธมติรทางธรุกจิ 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการคดัเลอืกคูค่า้ทีม่แีนวทางในการด�าเนินธรุกจิทีม่คีณุธรรม ท�าธรุกจิทีใ่กลเ้คยีง หรอืเกีย่วเน่ืองกบับรษิทัฯ 

มชีือ่เสยีงด ีและมปีระสบการณ์ มคีวามเชีย่วชาญทางเทคนิค และมฐีานะทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็ โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคูค่า้อยา่งเสมอภาค และ

เทา่เทยีมตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ไมเ่อารดัเอาเปรยีบตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความซื่อสตัย ์จรงิใจ และเป็นธรรม ทัง้กระบวนการในการจดัซือ้จดั

จา้ง และเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงระหวา่งกนั หลกีเลีย่งการรบัของขวญั ของก�านลั สนิน�้าใจ การเขา้รว่มงานเลีย้ง หรอืงานสงัสรรคท์ีจ่ดัขึน้  

ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงาน และเพือ่ประโยชน์สว่นตน

นอกจากน้ี ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในการแลกเปลีย่นและรว่มกนัพฒันาศกัยภาพ เพือ่ยกระดบัความสามารถของบคุลากร

และเทคโนโลยใีนการบรกิารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมพีืน้ฐานของการเคารพสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม รวม

ถงึมคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส�าคญั

ในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19  บรษิทัฯ ยงัคงด�าเนินการตามโครงการความรว่มมอืกบัคูค่า้จากประเทศสงิคโปร ์1 

โครงการ ซึง่การท�างานรว่มกนัคบืหน้าดว้ยด ี



ข. เจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งพนัธมติรทีด่ ีไมเ่อารดัเอาเปรยีบ รกัษาความสมัพนัธท์ีด่อียา่งมัน่คงกบัเจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย 

หรอืตวัแทนจ�าหน่าย มกีารตกลงซือ้ - ขาย ตามขอ้สญัญาระหวา่งกนั ดว้ยเงือ่นไขของราคาและปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่เจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดั

จ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่ายตอ้งจดัหาสนิคา้และบรกิารตามคณุภาพ มาตรฐาน และราคาตามทีไ่ดต้กลงไวก้บับรษิทัฯ และหา้มมใิหก้รรมการ 

และพนกังานของบรษิทัฯ รบัผลประโยชน์สว่นตวัจากเจา้ของผลติภณัฑ ์ผูจ้ดัจ�าหน่าย หรอืตวัแทนจ�าหน่าย 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัให้ความส�าคญัในการคดัเลอืกตวัแทนจ�าหน่ายที่รบัคนืขยะจากเศษวสัดุที่เหลอืจากการให้บรกิาร  

เพือ่ไปด�าเนินการก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมายตามขอ้ตกลงต่อไป

ค. ผูร้บัเหมา 

บรษิทัฯ พงึคดัเลอืกผูร้บัเหมาทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ สามารถปฏบิตังิานตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญาวา่จา้งระหวา่งกนั 

ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ และปฏบิตัใิหเ้สมอืนเป็นพนกังานของบรษิทัฯ

เจ้าหน้ี 

บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัติามเงื่อนไข สญัญา และขอ้ผูกพนัทีต่กลงกบัเจา้หน้ีทัง้ในการช�าระหน้ีตรงตามก�าหนดเวลา การใชบ้รกิาร

ทางการเงนิทีเ่หมาะสมแกธ่รุกจิของบรษิทั การใหแ้ละรกัษาหลกัประกนั รวมถงึเงือ่นไขอืน่ๆ ทีก่�าหนด เชน่ รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ  

ทีถ่กูตอ้งแก่เจา้หน้ีเพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะหส์นิเชือ่ การรกัษาอตัราสว่นหน้ีสนิและทุน เป็นตน้ ในการด�าเนินงาน บรษิทัฯ ไดส้รา้งความไว้

วางใจใหก้บัเจา้หน้ีผา่นการบรหิารงานอย่างมจีรรยาบรรณ และอ�านวยความสะดวกดา้นขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ  

อยา่งเปิดเผย ผา่นทางงบการเงนิทีไ่ดจ้ดัท�าและรบัรองอยา่งถกูตอ้งตามมาตรฐานทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ�าปี และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ รวมถงึไดก้�าหนดวธิปีฎบิตัไิวใ้นจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งกนั

คู่แข่ง 

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามกรอบกตกิาแหง่การแขง่ขนัทีด่ ีโดยมนีโยบายในการด�าเนินธุรกจิทีไ่มเ่อารดัเอาเปรยีบ และหลกี

เลีย่งวธิกีารทีไ่มส่จุรติ เชน่ การใหร้า้ยป้ายส ีสรา้งขา่วทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืนความจรงิ หรอืวธิกีารอืน่ใดทีเ่ป็นการโจมตคีูแ่ขง่

หน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั 

บรษิทัฯ ใหค้วามร่วมมอืและพงึปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการ/องคก์รภาครฐั และมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้ง  

รวมถงึจะปฏบิตัติามวธิดี�าเนินการดว้ยความถูกตอ้ง สุจรติ ละเวน้การตดิสนิบน ใหข้องขวญั หรอือื่นใด ทีก่่อใหเ้กดิการอ�านวยความสะดวก 

ในการด�าเนินธรุกจิ

นอกจากนัน้ ในปี 2563 บรษิทัใหค้วามรว่มมอืในการเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ กบัหน่วยงานภาครฐั เพือ่อบรมถ่ายทอดความรู ้ในวชิาชพี 

ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนินการอยู ่เชน่ สถาบนัเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(องคก์รมหาชน) และสถาบนันวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศสฯ รวม 19 คน การได ้

รบัเชญิเป็นอาจารยพ์เิศษเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวชิา 2111444 ของคณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รวมถงึการเป็นอนุกรรมการ

รบัรองความสามารถบุคลากรฯ ทีส่ถาบนัเทคโนโลยแีหง่ชาตฯิ เชน่กนั

การปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ตระหนักและเลง็เหน็ถงึความส�าคญัต่อการเคารพสทิธมินุษยชนด้วยความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนั โดยค�านึงถงึ 

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และเสรภีาพของบุคคล และไมแ่บง่แยกความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนิด เชือ้ชาต ิสญัชาต ิสผีวิ เพศ อาย ุภาษา ศาสนา 

วฒันธรรม ชนชัน้ ความพกิาร สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม  

ความเชือ่ทางสงัคม การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง และอืน่ๆ ตามหลกัการพืน้ฐานทีส่�าคญัของกฎหมายสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษย

ชน ซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัยอ่ย ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั โดยบรษิทัฯ ใหโ้อกาสทกุคน

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

และจะไมก่ระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิหรอืคุกคาม ไมว่่าจะเป็นทางวาจา หรอืทางการกระท�าต่อบุคคลอื่น ไมเ่ลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้น่ึง 

ผูใ้ด และสง่เสรมิใหท้กุคนมคีวามตระหนกัและส�านึกในสทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตนทีม่ตี่อบุคคลอืน่และสงัคม

ในปี 2563 นอกจากพนักงานคนไทย บรษิทัฯ ยงัมกีารจา้งงานชาวต่างชาต ิ32 คน ซึง่มคีวามแตกต่างทัง้ในเชือ้ชาต ิศาสนา ภาษา  

และวฒันธรรม ฯลฯ มาท�างานรว่มกนั ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ ัง้ในเรือ่งเทคนิคการท�างานและการพฒันาความรู ้  โดยบรษิทัฯ ดแูล และ

ปฏบิตัติ่อพนกังานทกุคน ทกุชาต ิศาสนาดว้ยความเสมอภาค และเทา่เทยีมกนั  

นอกจากน้ี สามารถดเูพิม่เตมิไดใ้นรายงานประจ�าปี 2562 หวัขอ้ “การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือยัง่ยืน” หน้า 42



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 และสามารถสรา้งผลตอบแทนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในระดบัทีเ่หมาะสม บรษิทัฯ จงึเหน็ควรใหม้กีารประเมนิและ

บรหิารความเสีย่งจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่ป้องกนัเหตุทีอ่าจท�าใหเ้กดิการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยมกีรอบการด�าเนินงานและขัน้ตอนการบรหิาร

ความเสีย่งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) ซึง่เป็นมาตรฐานสากล เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวาม

เขา้ใจหลกัการบรหิารความเสีย่งและน�าไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม ซึง่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยหวัขอ้ “การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 127

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 2563 ได้จดัให้มกีารอบรมความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้แก่พนักงานรวม 84 คน  

การอบรมความปลอดภยัในการท�างานเกีย่วกบัรงัสรีวม 28 คน การฝึกซอ้มแผนฉุกเฉนิดา้นรงัสรีวม 66 คน อบรมการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

รวม 76 คน การดบัเพลงิและฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟรวม 137 คน การสุม่ตรวจแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิพนกังานรวม 80 คน (6,591 ครัง้)  

การตรวจวดัแสงสวา่งในพืน้ทีท่�างาน 108 จุดการตรวจวดัและวเิคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่�างาน 

และสถานทีเ่กบ็รกัษาสารเคมอีนัตราย ทัง้น้ี เพือ่ควบคมุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑต์่างๆ ดา้นความปลอดภยัฯ 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ�าทกุปี รวมถงึกจิกรรมสง่เสรมิสขุภาพ เชน่ โครงการ Two in One, 

MY BMI, Virtual Run เป็นตน้ เพือ่ความปลอดภยัและสขุอนามยัทีด่ขีองพนกังาน ตลอดจนการใหค้�าแนะน�าอยา่งสม�่าเสมอและต่อเน่ือง มรีะบบ

ป้องกนัอนัตรายในการท�างานใหก้บัพนกังาน และชุมชนโดยรอบสถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึมกีารสุม่ตรวจความปลอดภยัของสถานทีป่ฏบิตังิาน

ดา้นรงัสโีดยหน่วยงานตรวจความปลอดภยัฯ และการสุ่มตรวจสอบสถานทีจ่ดัเกบ็สารรงัสรี่วมกบัส�านักงานปรมาณูเพื่อสนัตเิป็นประจ�าทุกปี  

รวมถงึการสง่เครือ่งมอื/อุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างานเพือ่ท�าการตรวจสอบ หรอืสอบเทยีบตามมาตรฐานควบคมุคณุภาพและความปลอดภยั 

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและหน่วยงานภาครฐัก�าหนด เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการปฏบิตังิาน 

ของบรษิทัฯ จะค�านึงถงึหลกัจรรยาบรรณในวชิาชพี การมจีรยิธรรมและคณุธรรมในการท�างานเป็นส�าคญั

การปฏบิตังิานด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทัฯ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย

ประจ�าปี 2563 ทีไ่ดก้�าหนดไว ้ อตัราการเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงาน และอตัราบนัทกึการบาดเจบ็ ยงัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ดงันัน้ บรษิทัฯ  

จงึไดจ้ดัท�าแผนงานป้องกนัอนัตรายเพือ่ลดอุบตักิารณ์และป้องกนัอุบตัเิหตุในปี 2564 ตอ่ไป

รางวลัด้านความปลอดภยั สขุอนามยั และส่ิงแวดล้อม
จากการด�าเนินการตามนโยบายและแนวปฏบิตัฯิอยา่งเครง่ครดั ในปี 2563  บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัทางดา้นความปลอดภยั สขุอนามยั และ 

สิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี

1. Service Recognition Award TNDT in recognition of remarkable support to Chevron Thailand Exploration and Production 

during the COVID-19 crisis and continued partnership  September,2020 จาก บรษิทั เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลติ จ�ากดั

2. PTTEP CEO Contractor Award for SSHE Excellence 2019 TNDT in recognition of achieving SSHE Performance Excellence  

for 2 consecutive years (Total man-hours is greater than 500,000 hours in 2019)

3. รางวลั “SOC Card ดเีดน่ประจ�าเดอืนภายในปี 2563” ส�าหรบัพนกังานปฏบิตังิานบนฝ ัง่ที ่อ.ลานกระบอื จ.ก�าแพงเพชร จาก บรษิทั  

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

4.รางวลั “รายงาน HazOb ดเีดน่ประจ�าไตรมาสที ่4 ปี 2563” ส�าหรบัพนกังานปฏบิตังิานนอกชายฝ ัง่ จาก บรษิทั เชฟรอนประเทศไทย 

ส�ารวจและผลติ จ�ากดั จ�านวน 2 รางวลั



สรปุผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของบริษทั ปี 2563 

การวดัผล สถิติปี 2562 

(ราย)

เป้าหมายปี 2563

(ราย)

ผลการด�าเนินงานปี 2563

(ราย)

จ�านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติ 0 0 0

จ�านวนการเจบ็ปว่ยและโรคจากการท�างาน 0 0 0

อตัราการเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงาน 0 0
1

(0.26/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการบาดเจบ็ 
2

(0.32/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 1

(0.26/200,000 ชัว่โมง-คน)

2

(0.51/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราการเกดิเหตุจากยานพาหนะ
20

(4.41/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 7

(2.05/200,000ชัว่โมง-คน)

4

(1.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

อตัราบนัทกึการรบัปรมิาณรงัสเีกนิ
8

(2.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

ไมเ่กนิ 4

(1.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

4

(1.05/200,000 ชัว่โมง-คน)

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

                                   จ�านวนชัว่โมงการท�างานของพนกังานทัง้หมด 



3. การจดัสรรทรพัยากร
คณะกรรมการตระหนกัในการดแูล ตดิตามฝา่ยจดัการใหม้กีารจดัสรรและจดัการทรพัยากรตลอดสาย Value Chain ใหม้คีวามเหมาะสม

ตามรปูแบบของธุรกจิ มกีารทบทวนและพฒันาการใชท้รพัยากรใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยตระหนกัถงึความจ�าเป็นและความคุม้คา่ 

ในการใชท้รพัยากร รวมถงึการเปลีย่นแปลงของปจัจยัภายในและภายนอก และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งกนัอยูเ่สมอ บนพืน้ฐานของจรยิธรรม 

มคีวามรบัผดิชอบและสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กจิการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย และสรา้งความยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร โดยทรพัยากรทีค่�านึง ไดแ้ก่

3.1 ทรพัยากรทางด้านการเงิน (Financial Capital) 

ฝา่ยจดัการพงึตอ้งบรหิารจดัการเงนิทุนอย่างเพยีงพอทีใ่ชใ้นการด�าเนินธุรกจิหรอืบรหิารงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระยะยาว โดยให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนการลงทุน รวมถงึตอ้งไดร้บัผลตอบแทนทีเ่พยีงพอ คุม้คา่ และเป็นไปตามขอ้ตกลงอยา่งเหมาะสม 

อกีทัง้ฝา่ยจดัการควรวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการด�าเนินงานว่า การบรหิารจดัการดา้นการเงนิยงัคงเป็นไปตามแผนการลงทุนหรอืไม ่มคีวาม

ถกูตอ้งแมน่ย�า หรอื มคีวามผดิพลาดในสว่นใด เพือ่น�ากลบัมาแกไ้ขปรบัปรงุในครัง้ถดัไป นอกจากน้ี ยงัใชน้โยบายในการซือ้ - ขายดว้ยเงนิบาท  

เพือ่ลดความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ป้องกนัการผนัผวนของตน้ทนุการใหบ้รกิารจากราคาไมค่งที่

3.2 ทรพัยากรทางด้านการให้บริการ (Service Capital) 

(1) กระบวนการและวธิกีารบรกิาร

ฝา่ยจดัการพงึตอ้งบรหิารจดัการกระบวนการและวธิกีารบรกิารใหค้รบถว้นตามความตอ้งการของลกูคา้และมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งอยู่

เสมอ รวมถงึใหค้วามส�าคญัและเหน็ถงึความจ�าเป็นของการพฒันาดา้นนวตักรรมในองคก์ร โดยมุง่เน้นดา้นความรวดเรว็ แมน่ย�า รวมถงึปลอดภยั

ต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้มเป็นปจัจยัหลกั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารลกูคา้ เป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและเพิม่

มลูคา่ใหแ้ก่องคก์ร 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)

นกัเทคนิค NDT ทีม่คีณุสมบตัคิรบตามขอ้ก�าหนด และมคีวามช�านาญ เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอยา่งมากทัง้ในวงการ

อุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบธรุกจิใหบ้รกิารตรวจสอบฯ ซึง่ตอ้งใชท้ัง้เวลาและเงนิทนุ ในการสรา้งบุคลากรเหลา่น้ีใหต้รงกบัความ

ตอ้งการในวงการอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยงัวางแผนการขยายงานตรวจสอบไปยงัอุตสาหกรรมกลุม่อืน่ดว้ยเทคนิคใหมต่ามยคุสมยัของ

เทคโนโลย ีดงันัน้ จงึไดเ้รง่สง่เสรมิและพฒันาทัง้ดา้นเทคนิคและประสทิธภิาพของบุคลากรทีม่อียูใ่หพ้รอ้มรบัต่อแผนการขยายงาน โดยไดว้าง

แนวทางในการสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากรทีม่คีวามกระตอืรนืรน้ มคีวามสนใจ และพรอ้มทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองเพือ่เขา้รบัการ

ฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์รจากผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ใหเ้กดิความเชีย่วชาญ และความช�านาญในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้เปิดโอกาส

ในการคดิคน้ และพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ตามยคุสมยั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร ตลอดจนสอดแทรกและปลกูฝงัใหพ้นกังานมี

จติส�านึกทีด่ ียดึมัน่ในจรรยาบรรณทางวชิาชพี จรยิธรรมและคณุธรรมทีด่ ีในการใหบ้รกิารฯ 

สามารถดผูลการฝึกอบรมประจ�าปี 2563 เพิม่เตมิไดท้ีห่วัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” หน้า 93-98

3.4 ทรพัยากรทางด้านภมิูปัญญา (Intellectual Capital)

บรษิทัฯ สนับสนุนและส่งเสรมิพนักงานที่มคีวามสามารถในการวจิยัและพฒันา โดยได้จดัตัง้แผนก Creative Research and  

Development (CRD) ซึง่เป็นพนกังานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ มคีวามคดิรเิริม่ สรา้งสรรคแ์ละมคีวามสามารถดา้นการวจิยั ประดษิฐ ์คดิคน้ 

และพฒันาเครื่องมอื และอุปกรณ์ ตลอดจนสรา้งนวตักรรมทีท่นัสมยั ตรงตามมาตรฐานสากล สามารถใชง้านไดจ้รงิ ซึง่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

และสรา้งศกัยภาพในกระบวนการท�างาน สง่ผลใหเ้กดิการบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัตามก�าหนดเวลาและตรงตามเป้าหมาย รวมถงึผลการตรวจสอบ 

ทีม่คีุณภาพ ชดัเจน แม่นย�า และเชื่อถอืไดย้ิง่ขึน้ นอกจากน้ี ยงัช่วยลดตน้ทุนในการบรกิารจากการน�าเขา้จากต่างประเทศ ก่อใหเ้กดิคุณค่า 

แก่ลูกคา้และมลูค่าทางธุรกจิแก่องคก์รไดเ้ป็นอย่างมากซึง่การคดิคน้และพฒันามคีวามคบืหน้าไปไดด้ว้ยด ีสามารถน�ามาใชใ้นการปฏบิตังิาน  

เพื่อลดระยะเวลาการท�างาน มคีวามสะดวกและปลอดภยัต่อสุขภาพ และสิง่แวดลอ้มมากขึน้ อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วามส�าคญัในการสรา้ง

สมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยูเ่สมอ เน่ืองจากเชือ่วา่การมคีวามสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนัจะสรา้งความเขา้ใจ ความมัน่ใจ และ 

สรา้งความเชือ่มัน่ในการปฏบิตังิาน ก่อใหเ้กดิการพฒันากระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ และไดร้บัผลสมัฤทธิท์ีด่รีว่มกนั



นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายเกีย่วกบัการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืลขิสทิธิ ์ โดยบรษิทัฯ จะจดัซือ้ software ทีถ่กูตอ้ง 

ตามลขิสทิธิม์าใชง้านในองคก์ร และมรีะบบป้องกนัการตดิตัง้ software ทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์  อกีทัง้ ยงัมกีารอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานตัง้แต่ 

แรกเขา้และเผยแพร่นโยบายผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น อเีมล์ เวบ็ไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ เป็นต้น และมกีารประชาสมัพนัธ ์

อยา่งต่อเน่ือง ทัง้น้ี พนกังานทกุคนจะตอ้งลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการไมก่ระท�าผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์และการไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา  

โดยบรษิทัฯ จะมกีารตรวจสอบการใชร้ะบบโปรแกรมซอฟต์แวรใ์นการท�างานของพนักงาน เพื่อบรหิารจดัการและป้องกนัการใชซ้อฟต์แวร ์

ทีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์หรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัการท�างาน รวมถงึการใชอ้นิเตอรเ์น็ต เพือ่การคน้ควา้หาความรูเ้พือ่ประโยชน์ต่อการท�างานเทา่นัน้ โดยในปี 

2563 ไมม่กีารใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิแ์ต่อยา่งใด

3.5 ทรพัยากรทางด้านสงัคมและความสมัพนัธ ์

บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะเรยีนรูว้ฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิน่ทุกศาสนาในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิรว่มพฒันา  

รว่มสรา้งงาน สนบัสนุนกจิกรรม และใหค้วามชว่ยเหลอืแกค่นในชมุชน โดยน�าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาและเสรมิสรา้งประโยชน์

ต่อชมุชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบักจิกรรมของชมุชน เชน่ การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัต่างๆ 

ศกึษาดูงาน การใหค้วามรูแ้ก่นักศกึษาฝึกงานเพื่อสอนแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีค่วบคู่กบัพืน้ฐานความรูท้ีไ่ดเ้รยีน หรอืการร่วมแรงร่วมใจ 

ในการจดักจิกรรมประจ�าทอ้งถิน่ของพื้นทีท่ีป่ฏบิตังิาน เป็นต้น และไม่สรา้งผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงสถานทีป่ฏบิตังิาน รวมถงึ 

การอนุรกัษท์รพัยากรและสิง่แวดลอ้มของชมุชนทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คยีง

ในปี 2563 บรษิทัฯ ขยายจ�านวนเปิดรบันักศกึษาฝึกงานในหน่วยงานกรุงเทพ และต่างจงัหวดัมากขึน้ รวม 54 คน เพื่อเรยีนรู ้

การปฏบิตังิานจรงิตามพืน้ฐานความรูท้ีเ่รยีนมาและเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาฝึกงานไดส้รา้งเสรมิประสบการณ์ในการท�างานจรงิร่วมกบับรษิทัฯ  

อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้โีครงการสง่เสรมิอาชพีผูพ้กิารจ�านวน 3 คน โดยประชาสมัพนัธไ์ปยงัพนกังานทีม่สีมาชกิในครอบครวั หรอืคนแวดลอ้ม

เป็นผูพ้กิารตามมาตรา 35 แหง่ พรบ.สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร และใหก้ารสนบัสนุนเงนิทนุเพือ่การต่อยอดทางอาชพีของผูพ้กิาร 

เพือ่สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวัไดอ้ยา่งพอเพยีงและยัง่ยนื

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ได้จดัใหม้กีจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสิง่แวดล้อมบรเิวณใกล้เคยีง ซึ่งได้รายงาน 

ไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน” หน้า 45 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน”  

หวัขอ้ “อีเอสจี” หวัขอ้ยอ่ย “กิจกรรม” 

3.6 ทรพัยากรทางด้านธรรมชาติ (Natural Resources)

(1) สิง่แวดลอ้มภายในองคก์รและบรเิวณใกลเ้คยีง 

บรษิทัฯ อบรมใหค้วามรู ้และเผยแพรน่โยบายสิง่แวดลอ้มใหพ้นกังานไดร้บัทราบและถอืปฏบิตั ิโดยมุง่เน้นการปฏบิตัติามมาตรฐาน

และขอ้กฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั เพือ่ป้องกนั ลด และไมส่รา้งผลกระทบใดๆ ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม อนัเกดิจากขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน รวมถงึการตรวจสอบและควบคมุการจดัการของเสยีและเศษวสัดทุีเ่หลอืใชจ้ากการใหบ้รกิาร เพือ่ใหผู้ร้บัผดิชอบน�าไปก�าจดัตามวธิกีาร

ทีถ่กูตอ้ง เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ตลอดจนรว่มรณรงคแ์ละสง่เสรมิใหพ้นกังานใชท้รพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ ดดัแปลง 

ซ่อมสรา้งวสัดุ อุปกรณ์เหลอืใช ้ใหเ้ป็นอุปกรณ์ทีส่มบรูณ์พรอ้มน�ากลบัไปใชใ้หมแ่ละเกดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงทีช่ว่ยลดตน้ทุนในการ

ด�าเนินการและลดปรมิาณขยะไดเ้ป็นอยา่งด ีรวมถงึรณรงคใ์หม้กีารคดัแยกประเภทขยะ เพือ่ลดความเสีย่งจากขยะอนัตรายทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลก

ระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มโดยรวม อกีทัง้ ยงัจดักจิกรรมอนุรกัษพ์ลงังานตามความเหมาะสม เพือ่สรา้งคา่นิยมและจติใตส้�านึกการใชพ้ลงังาน

อยา่งประหยดั คุม้คา่ และปฏบิตัจินเป็นความเคยชนิในทกุกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัไดก้�าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืในการบรหิารจดัการ รวมถงึสง่

เสรมิ สนบัสนุน และตดิตามใหบ้รษิทัฯ ด�าเนินงานและจดักจิกรรม เพือ่เขา้ไปมสีว่นรว่มสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชมุชนบนพืน้

ฐานของความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

ในปี 2563 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ มกีจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลสิง่แวดลอ้มใกลเ้คยีง ซึง่ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “การขบัเคล่ือนธรุกิจ

เพ่ือความยัง่ยืน” หน้า 46 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “อีเอสจี” หวัขอ้ยอ่ย “กิจกรรม” 

(2) สงัคมและสิง่แวดลอ้มภายนอก 
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อกฎระเบยีบที่ก�าหนดให้เป็นแนวทางปฏบิตั ิ เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของทัง้ภาค

รฐัและภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ในทุกกจิกรรมทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิ เช่น กฎระเบยีบการใชร้งัสขีองส�านักงานปรมาณู 
เพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอ้ก�าหนดของกรมธรุกจิพลงังาน กระทรวงพลงังาน ฯลฯ รวมถงึแนวทางปฏบิตัขิองมาตรฐานสากล 
นอกจากน้ี ยงัรวมถงึการก�าจดัขยะจากเศษวสัดุทีเ่หลอืจากการใหบ้รกิาร เพือ่ไมใ่หเ้ป็นภาระและภยัอนัตรายต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม อาทเิชน่ 
กากกมัมนัตภาพรงัส ีสเปรยก์ระป๋อง ผงแมเ่หลก็ เป็นตน้ บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตามมาตรฐานสากล รวมถงึกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยการ
สง่คนืใหก้บัตน้สงักดั หรอืตวัแทนจ�าหน่ายทีท่างบรษิทัฯ สัง่ซือ้สนิคา้ เพือ่สง่ใหแ้ก่บรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตในการจดัการของเสยีมพีษิทีข่ ึน้ทะเบยีน 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รบัไปด�าเนินการก�าจดัตามวธิทีีถู่กต้อง อกีทัง้ มกีารรณรงค์และส่งเสรมิใหพ้นักงานใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ  

อยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ  การลดใชพ้ลงังาน ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ทัง้น้ี เพือ่การมสีงัคมและสิง่แวดลอ้มทีพ่ฒันาอยา่งยัง่ยนืสบืตอ่ไป



นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัและส่งเสรมิใหม้โีครงการหรอืกจิกรรมเพื่อสงัคม และสิง่แวดล้อมภายนอก โดยความร่วมมอืร่วมใจ 

จากผูบ้รหิารและพนกังานจากทกุหน่วยงาน อกีทัง้ เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีเขา้รว่มโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ตามโอกาส และ

ความเหมาะสม รวมถงึการรณรงคใ์หใ้ชท้รพัยากรของบรษิทัฯ อยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ  

ในปี 2563 บรษิัทฯ ได้ด�าเนินการส่งกากสารกมัมนัตภาพรงัสทีี่เหลือจากการใช้งานรวมทัง้สิ้น 44 เม็ด คนืให้แก่ผู้ผลิต 

ในตา่งประเทศ รวมถงึเศษวสัด ุน�้ายาทีป่นเป้ือนสารเคม ีและน�้ามนัจากการใชง้านเป็นจ�านวน 2.46 ตนั สง่ใหก้บับรษิทัรบัก�าจดัวสัดทุีเ่ป็นอนัตราย 

ซึง่ไดร้บัอนุญาตอยา่งถกูตอ้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ด�าเนินการก�าจดัตามหลกัวชิาการและขอ้กฎหมาย รวมถงึการลดใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ประปา น�้ามนัเชือ้เพลงิ และลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่ไดร้ายงานหวัขอ้ “การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน” หน้า 40 และ บนเวบ็ไซต ์

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “อีเอสจี” หวัขอ้ยอ่ย “กิจกรรม”  

4. การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เน่ืองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส�าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ จึงต้องให้ความส�าคญัและมีการตรวจสอบ 

เพือ่ไมใ่หเ้กดิเหตุขดัขอ้งหรอืสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และกระทบต่อความเชือ่มัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทีเ่กีย่วขอ้งได ้ดงันัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูจงึมบีทบาทส�าคญัในการบรหิารจดัการเพื่อน�าเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมมาใชใ้นการขบัเคลื่อน

ธุรกจิ ตลอดจนการสง่ต่อเป้าหมายทางธุรกจิตามภารกจิ กลยุทธ ์นโยบาย และแผนงานระดบัองคก์ร ไปสูเ่ป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทัง้น้ี ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศดงักลา่วมาใชใ้นการด�าเนินธรุกจิ 

จะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามทีก่�าหนดไวโ้ดยใชท้รพัยากรทีม่อีย่างเหมาะสม สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล โดยมกีารตดิตามผา่นระบบควบคมุภายในของฝา่ยตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ของฝ่ายจดัการว่า การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัใช้ สามารถก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามเป้าหมายตามที่บรษิทัฯ ตัง้ไว ้ 

โดยเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

บรษิทัฯ มนีโยบายและมาตรการในการดูแล / ควบคุมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูลภายใน ใหม้คีวามพรอ้มใชข้องขอ้มูล  

(availability) อยู่เสมอ โดยจ�ากดัการเขา้ถงึขอ้มูลตามล�าดบัของต�าแหน่งหน้าที ่และมรีะบบป้องกนัความเสยีหายซึ่งอาจจะเกดิขึน้ จากการ 

น�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืการเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนุญาต หรอื ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูลบัทีม่คีวามส�าคญั และ

อาจสง่ผลต่อราคาหลกัทรพัย ์เพือ่ป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

ในปี 2563 ไมม่กีารใชเ้ทคโนโลยใีนทางทีไ่มถ่กูไมค่วรแตอ่ยา่งใด


