
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัอยา่งยิง่ในการประยกุตใ์ชห้ลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code) ส�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยและปฏบิตัใินทกุกจิกรรมขององคก์ร ยกเวน้ในเรือ่ง

1.		ประธานกรรมการของบริษทัฯ	ควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่งประธานคณะผู้บริหารร่วมด้วย เน่ืองจากธุรกิจบริการตรวจ

สอบความปลอดภยัทางวศิวกรรมด้วยเทคนิคไม่ท�าลาย (NDT&Inspection) เป็นธุรกจิเฉพาะด้านซึ่งจ�าเป็นต้องอาศยับุคลากรที่มคีวามรู ้ 

ความสามารถ และมปีระสบการณ์ในธรุกจิทีย่าวนาน เพือ่น�าพาบรษิทัฯ ใหบ้รรลุผลส�าเรจ็ดงัทีไ่ดต้ัง้ไว ้อยา่งไรกต็าม การด�าเนินงานของบรษิทัฯ และ 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตัง้อยูบ่นหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และในทางปฏบิตั ิประธาน

กรรมการ กม็ไิดใ้ชอ้�านาจกระท�าการแทนคณะกรรมการโดยทีค่ณะกรรมการไม่ไดร้บัทราบมาก่อน สว่นประธานคณะผูบ้รหิารมอี�านาจด�าเนิน

การตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย ซึง่อยู่ภายใตก้ฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนไดร้บัความเหน็ชอบและอยู่ภายใต้ 

การก�ากบัดูแลของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมากกว่า 50% ของคณะกรรมการ 

ทัง้หมด ท�าให้มอี�านาจถ่วงดุล มกีารตรวจสอบ และการบรหิารงานที่โปร่งใส รดักุม อีกทัง้ การมอบอ�านาจดงักล่าวไม่มลีกัษณะที่ท�าให้

ประธานคณะผู้บรหิารสามารถอนุมตัิรายการที่ตน หรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งมสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ

อน่ึงบรษิทัฯ ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั โดยไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนั เพื่อใหส้อดคลอ้ง 

และเป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

2.	ควรก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชดัเจน	โดยการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเน่ือง 

ได้ไม่เกิน	9	ปี	นับจากวนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ครัง้แรก	โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ�านวน 3 คน โดยมกีรรมการจ�านวน 2 คน ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระมากกวา่ 

9 ปี ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็ว่า กรรมการอสิระทัง้ 2 คน แมว้่าการด�ารงต�าแหน่งจะเกนิวาระทีก่�าหนดมาแล้ว 9 ปี  

แต่กม็ไิดท้�าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป กรรมการอสิระยงัคงสามารถใหค้วามเหน็และปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมถงึมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ อนัเป็นประโยชน์สงูสดุแกบ่รษิทัฯ อกีทัง้ ยงัเป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก�าหนด

คณุสมบตักิรรมการอสิระของบรษิทั และขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ โดยการด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหน่ึงจะตอ้งไดร้บัการพจิารณา

เหน็ชอบเบือ้งตน้จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัิ

3.	คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการธรรมาภิบาล	และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	

คณะกรรมการบรษิทัยงัมไิดด้�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้ 2 ชดุดงักลา่ว จงึมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่

ในการสอบทานการปฏบิตัติามจรรยาบรรณและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีตลอดจนก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 

Policy) และระบบควบคมุภายใน (Internal Control System) เพือ่การสอบทานและประเมนิการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินธรุกจิในทกุปจัจยั

ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมถงึการด�าเนินธรุกจิในต่างประเทศเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ ตลอดจนการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดย

พจิารณาแต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทัฯ

4.	คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระมากกว่า	50%

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 คน  โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน เป็นกรรมการอสิระ

และไมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร ซึง่มากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ อกีทัง้ยงัมกีรรมการจ�านวน 2 คน ทีไ่มไ่ดเ้ป็นทัง้กรรมการอสิระและผูบ้รหิาร 

ของบรษิทัฯ ท�าใหเ้กดิการถ่วงดุล สามารถสอบทานการบรหิารงานได ้และมอีสิระในการบรหิารงานตรวจสอบ รวมทัง้สิน้ 5 คน ซึง่มากกว่า 

กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้คณะ

การยกเว้นปฏิบติั
ตามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี



หลกัปฏิบติั 1 
ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผ ูน้�าองคก์รท่ีสรา้ง
คณุค่าใหแ้กกิ่จการอยา่งยัง่ยนื

ปี 2563 คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดด้�าเนินการพจิารณา ทบทวน และตดิตามการด�าเนินการ รวมถงึไดน้�าหลกัการก�ากบั

ดแูลทีด่ที ัง้ 8 หลกั (CG Code) มาประยกุตแ์ละปรบัใช ้เพือ่ใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ ีมคีวามน่าเชือ่ถอืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ

กลุม่ และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม และสรา้งคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยัง่ยนื

บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิการก�ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจ�าปี 2563 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทยในระดบั “ดเีลศิ” เป็นเวลา 5 ปี ตดิต่อกนั ดว้ยคะแนน 93% ซึ่งเท่ากบัปี 2562 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการตาม 

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี8 หลกั ดงัน้ี

1. การด�าเนินการตามเป้าหมายขององคก์ร 
คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  

ความระมดัระวงั (duty of care) และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) สอดคลอ้ง และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก�าหนด 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึมตทิีป่ระชุม เยีย่งวญิญชูนทีพ่งึกระท�าอยา่งสมเหตุสมผลเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององคก์ร ในฐานะผูน้�า 

ทีต่อ้งก�ากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิผล ใหอ้งคก์รประกอบธรุกจิอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี โปรง่ใส และมรีะบบ

บรหิารจดัการทีด่ ีอกีทัง้ คณะกรรมการควรเป็นแบบอยา่งในการก�ากบัดแูลกจิการ โดยสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิารปฏบิตัเิชน่เดยีวกนั 

บรษิทัฯ เปิดเผยรายชื่อพรอ้มประวตัขิองกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่าน 

ไวใ้นหวัขอ้ “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ” หน้า 75 - 79 เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วขอ้งทราบถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ

ขอ้มลูทีส่�าคญัอื่นๆ ของกรรมการทีช่ว่ยสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินธรุกจิดว้ยดี

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารตดิตามการเปลีย่นแปลงภายใตป้จัจยัตา่งๆ ทีอ่าจกระทบตอ่ผลประกอบการของกจิการทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาว เพือ่ใหพ้รอ้มรบักบัการแขง่ขนัอยูเ่สมอ อกีทัง้ สง่เสรมิและสนบัสนุนใหอ้งคก์รสรา้งคณุคา่ทีเ่ป็นประโยชน์และเกดิความยัง่ยนืต่อ

กจิการ โดยไมส่ง่ผลกระทบใดๆ ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

2. ภาวะผูน้�าและวิสยัทศัน์  
คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทอย่างเป็นอสิระในการด�าเนินการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยท�าหน้าที่

ก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ  และก�ากบัดแูล ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ของฝ่ายจดัการ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม รวมถึงการสนับสนุน 

การน�านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่คณุคา่ใหแ้ก่กจิการ รวมทัง้การก�ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนัน้ ยงัจดัใหม้รีะบบ

ควบคุมภายในท�าการประเมนิและทบทวนระบบควบคุมภายใน ทางดา้นบญัช ีระบบการปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการบรหิาร 

ความเสีย่ง และมกีารตดิตามผลอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั เขา้รบัการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั

จะท�าหน้าทีแ่ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพือ่ชว่ยในการดแูลกจิการของบรษิทัฯ



2. ภาวะผูน้�าและวิสยัทศัน์  
คณะกรรมการบรษิทั มบีทบาทอย่างเป็นอสิระในการด�าเนินการ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ี โดยท�าหน้าที่

ก�าหนดวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ  และก�ากบัดแูล ตดิตามผลการปฏบิตังิาน 

ของฝา่ยจดัการ เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และเกดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ รวมถงึการสนบัสนุนการน�านวตักรรม

และเทคโนโลยมีาใชเ้พือ่เพิม่คณุคา่ใหแ้กก่จิการ รวมทัง้การก�ากบัดแูลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนัน้ ยงัจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในท�าการ

ประเมนิและทบทวนระบบควบคมุภายใน ทางดา้นบญัช ีระบบการปฏบิตังิานภายในบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการบรหิารความเสีย่ง และมกีารตดิตาม

ผลอยา่งสม�่าเสมอ รวมถงึการสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบรษิทั เขา้รบัการอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะท�าหน้าที่แต่งตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพือ่ชว่ยในการดแูลกจิการของบรษิทัฯ

3. การสร้างคณุค่าให้แก่กิจการ 
3.1 การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ได้ให้ความส�าคญัในการบริหารงานที่โปร่งใส 

และมปีระสทิธภิาพ จงึไดอ้นุมตักิารจดัท�านโยบายจรยิธรรมองคก์ร หลกัจรรยาบรรณธุรกจิ และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้ดา้นโครงสรา้ง

องคก์ร และดา้นกลยุทธก์ารจดัการ ซึง่มกีารก�าหนดบทบาทและแนวทางในการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้อาทเิช่น  

การก�าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธท์ีช่ดัเจน มคีวามโปรง่ใสในการด�าเนินธรุกจิ ดแูลความปลอดภยัของบคุลากร ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในองคก์ร

และชมุชนบรเิวณใกลเ้คยีง และการปฏบิตัติามระเบยีบปฏบิตั ิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้ก�าหนด ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ เป็นตน้ ซึง่คณะกรรมการไดต้ดิตามการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้ก�าหนดตา่งๆ 

ของผูบ้รหิาร และพนกังานโดยตลอด เพือ่มุง่หวงัในการสรา้งมาตรฐานของกจิการทีด่ขี ึน้ อนัจะท�าใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่เกดิความเชือ่มัน่ เสรมิสรา้ง 

ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัฯ และน�าไปสูก่ารพฒันาธรุกจิทีย่ ัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ

คณะกรรมการฯ ไดจ้ดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 

ทุกคนยดึมัน่และปฏบิตัติาม โดยมกีารพจิารณา ทบทวนความเหมาะสมและใหค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารพจิารณาทบทวน และอนุมตัิ

หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ฉบบัปรบัปรงุ) ทีไ่ดจ้ดัท�าขึน้เมือ่ปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งต่อเน่ืองมาถงึปจัจบุนั 

3.2 จรรยาบรรณธรุกิจ

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้�าหนดนโยบายเกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการบรษิทั ฝา่ยบรหิาร และพนกังาน เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีข่องบรษิทัฯ ดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ เทีย่งธรรม และรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ผูถ้อืหุน้และทุกฝา่ย 

ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่ขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณนัน้ จะรวมถงึการก�าหนดโทษทางวนิยัดว้ย

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่2/2564 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัจิรรยาบรรณธุรกจิ  

(ฉบบัปรบัปรุง) ทีไ่ดจ้ดัท�าขึน้เมือ่ปี 2562 และยงัคงใชอ้ยา่งต่อเน่ืองมาถงึปจัจุบนั และมอบใหแ้ก่กรรมการ และผูบ้รหิาร เผยแพรแ่ก่พนกังาน 

ของบรษิทัฯ ทุกคน โดยผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในของบรษิทัฯ รวมถงึระบบอนิเตอรเ์น็ต และเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อส่งเสรมิ 

ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่ ีทีบ่รษิทัฯ มุง่หวงัใหก้รรมการและพนกังานทุกคนทราบ และยดึเป็นคตปิระจ�าใจในการปฏบิตัติาม พรอ้มทัง้ตดิตามการปฏบิตัิ

อย่างสม�่าเสมอ โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผูบ้รหิารทุกระดบัในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบงัคบับญัชาทราบ เขา้ใจ และก่อใหเ้กดิ 

การปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ทีเ่ป็นรปูธรรม ซึง่บรษิทัฯ จดัใหม้กีารอบรมหลกัสตูรจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ใหแ้ก่พนกังานใหมท่กุคน

อยา่งสม�่าเสมอ รายละเอยีดจรรยาบรรณของบรษิทัฯ สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ 

“จรรยาบรรณธรุกิจ”

ปีทีผ่า่นมาไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนถงึการกระท�าผดิดา้นการทจุรติ หรอืกระท�าผดิจรยิธรรม หรอืจรรยาบรรณของบรษิทัฯ



หลกัปฏิบติั 2 
ก�ำหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร 

ท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยนื

1. แนวทางเพ่ือความยัง่ยืน 
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวทาง และทิศทางการด�าเนินธุรกิจขององค์กรผ่านวิสยัทัศน์ พนัธกิจ ปณิธาน และนโยบาย  

ซึ่งได้พจิารณาควบคู่กบัความต้องการของผู้ที่มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความช�านาญ 

ของพนกังานและความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์ร รวมถงึการน�านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ใหเ้กดิคุณคา่

แก่องคก์ร ลกูคา้ รวมถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่และสงัคมโดยรวม ทัง้น้ี จะมกีารทบทวนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัเป็นประจ�าทกุปี

สามารถดรูายละเอยีดไดท้ีห่วัขอ้ “การขบัเคล่ือนองคก์ร” หน้า 4

2. เป้าหมายและกลยทุธ์
2.1 คณะกรรมการบรษิทัมกีารก�าหนด ทบทวน ตดิตาม และอนุมตั ิกลยทุธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย แผนธรุกจิ งบประมาณ และทศิทาง

การด�าเนินธรุกจิใหส้อดคลอ้งและบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ ทัง้กลยทุธป์ระจ�าปีและระยะกลาง 3 - 5 ปี ทีเ่ป็นตวัเงนิ

และไมใ่ชต่วัเงนิ โดยไมข่ดัต่อขอ้ก�าหนด กฎหมาย หรอืขดัต่อจรรยาบรรณวชิาชพี น�ามาวเิคราะหร์ว่มกบัปจัจยัภายนอกและภายในทีอ่าจสง่ผลก

ระทบต่อความส�าเรจ็ อนัไดแ้ก่

(1) สภาพแวดลอ้ม 

(2) ปจัจยัและความเสีย่งเรือ่งต่างๆ ทีส่ง่ผลกระทบต่อองคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ตลอดหว่งโซ่ธรุกจิ (Value Chain) 

(3) ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ / ช่องทางในการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อที่ท�าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล / ประเด็นส�าคญั /  

ความคาดหวงั จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดโ้ดยตรง เป็นตน้

เพื่อให้มัน่ใจว่าการด�าเนินงานยงัคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ และสามารถปรบัเปลี่ยนให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจุบนั 

ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ สามารถตอบสนอง สร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ส่งผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มสี่วนได้เสยี

ทุกกลุ่มเป็นส�าคญัและทบทวนเป็นประจ�าทุกปี นอกจากน้ี ยงัส่งเสรมิและสนับสนุนให้บรษิัทฯ มกีารจดัสรรทรพัยากรที่ส�าคญั ตลอดจน 

น�าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรบัใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจ ให้สามารถปรบัเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายใน 

และภายนอกอยูเ่สมอ โดยยดึมัน่ในหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการมจีรรยาบรรณ คณุธรรมและจรยิธรรมทีด่ ีการกระท�าใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

แกส่งัคมโดยรวม และมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการเป็นผูด้�าเนินการและรายงานผลใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยจะตดิตามผลการด�าเนินงานผา่น

การประชมุคณะกรรมการบรษิทัทีจ่ดัขึน้เป็นประจ�าทกุไตรมาส

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหผู้บ้รหิารสือ่สารไปยงัพนกังานทกุคนใหร้บัทราบถงึวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รผา่นชอ่ง

ทางสือ่สารของบรษิทัฯ เพือ่ใหย้ดึถอืและปฏบิตัเิป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

สามารถดเูป้าหมายและกลยทุธข์ององคก์รไดท้ีห่วัขอ้ “เป้าหมายและกลยทุธใ์นการด�าเนินธรุกิจ” หน้า 12



หลกัปฏิบติั 3 
เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล
1. โครงสร้างคณะกรรมการ

การถ่วงดลุอ�านาจ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และได้ผ่านการแต่งตัง้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจของคณะกรรมการนัน้ มอีงค์ประกอบของกรรมการอิสระและไม่

ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 คน รวมถึงยงัมีกรรมการจ�านวน 2 คน ที่ไม่ได้เป็นทัง้กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมากกว่า 

กึ่งหน่ึงจากจ�านวนคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 8 คน สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�างานและสอบทานการบริหารงานของฝ่าย

จดัการไดอ้ย่างเป็นอสิระ และมอีสิระในการบรหิารงานตรวจสอบ ส�าหรบัการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ บรษิทัฯ  

ไดแ้ยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนั ไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนั และเมื่อมกีารประชุมจะใหก้รรมการอสิระร่วม

พจิารณาก�าหนดวาระการประชมุ ท�าใหม้กีารถ่วงดลุอ�านาจ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

ประธานกรรมการของบรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO และโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบไปดว้ย

กรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระและมจี�านวนมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ สามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ

มกีารถ่วงดลุอ�านาจ และสามารถสอบทานการบรหิารงานได้

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ยา่งชดัเจน ท�าใหป้ระธานกรรมการ

บรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการไมม่อี�านาจเบด็เสรจ็ และมกีารถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงานในมตทิีส่�าคญั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก

คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้อ�านาจทีม่อบใหก้รรมการผูจ้ดัการ หรอื คณะกรรมการบรษิทัจะไมส่ามารถอนุมตัริายการใดๆ ที่

ตนเอง หรอืบคุคลทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย

การมีส่วนได้เสีย

กรณทีีก่รรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในกจิการอืน่ทีม่คีวามขดัแยง้ หรอื สามารถ

ใชโ้อกาส หรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง ใหป้ฏบิตัภิายใตห้ลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนั และรายการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่�าคญัของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต หรอื คณะกรรมการตลาด

ทนุ และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอื อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการ

บรษิทัฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีใ่นการสรรหาและพจิารณาคดัเลอืก คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ

แต่ละคณะ ใหม้คีวามหลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้คุณสมบตัดิา้นความรู ้ความเชีย่วชาญในธุรกจิของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรม

ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่งด ีมวีชิาชพีเฉพาะดา้น มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกจิ อายุ เพศ และประวตักิารศกึษา รวมถงึทกัษะ

ทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร และทกัษะทีย่งัขาดอยู ่ (Board Skill Matrix) และควรมคีณะกรรมการ

ทีเ่ป็นเพศหญงิอย่างน้อย 1 คน เน่ืองจากมคีวามละเอยีด รอบคอบในการบรหิารจดัการ นอกจากน้ี คณะกรรมการต้องมกีรรมการทีไ่ม่ได้ 

เป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนินกจิการอยู่ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะไดค้ณะกรรมการ 

โดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถเขา้ใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่อาจใชบ้รษิทั 

ทีป่รกึษา (Professional Search Firm) หรอืฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในการ

สรรหากรรมการ

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 3 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร  



1.1 คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตัง้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมกีรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทัง้น้ี กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

ต้องมถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะท�าการสรรหา คดัเลอืกผู้ที่มาท�าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพจิารณาจากทกัษะที่จ�าเป็น

และยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทัง้วชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เพื่อให้เกดิความหลากหลาย

ของโครงสร้างคณะกรรมการ และควรมคีณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั 

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทั ยงัเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์เกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และอุตสาหกรรม

ทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ มภีาวะผูน้�ามวีสิยัทศัน์ มคีวามเป็นอสิระและสามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าที ่

“ไดอ้ยา่งเพยีงพอ ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซือ่สตัย ์เพือ่ประโยชน์สงูสดุแกอ่งคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ท�าหน้าทีก่�าหนด 

และอนุมตั ิวสิยัทศัน์ นโยบาย พนัธกจิ ภารกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกจิ รวมถงึงบประมาณของบรษิทัฯ และมกีารพจิารณาทบทวน

เป็นประจ�าทุกปี รวมทัง้ก�ากับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัต ิ 

เพือ่ใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และแผนงานทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

คณะกรรมการของบริษทัฯ ในปี 2563 มีทัง้หมด 4 ชดุ ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษทั

คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ

บริหาร

1. นายสวุฒัน์        แดงพบิลูยส์กุล x - - x

2. นายชาย      ชวีะเกตุ / / - -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวฒุิ / - - /

4. นายเกรกิเกยีรติ ศตวฒุิ / - - /

5. น.ต.เอนก พนัธรุกัษ์ / - - -

6. ดร.วชิา  จวิาลยั / x x -

7. นายวชิยั*    วชัรวฒันากุล / / / -

8. ดร.จมุพล* กลว้ยไมง้าม / - / -

หมายเหต ุ: 

	 	 x				 =			 ประธานคณะกรรมการ		

	 	 	/				 =			 กรรมการ			

	 	 *	 =			 กรรมการทีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ์	และจบการศกึษาทางดา้นบญัช	ี	 	

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “คณะกรรมการบริษทั” หน้า 81

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั

1.1.1 ก�าหนด ทบทวน และอ�านาจอนุมติั 

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “คณะกรรมการบริษทั” หน้า 81

1.1.2 การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดใหก้รรมการของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไมเ่กนิ 3 บรษิทั บรษิทัอืน่ 

และบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีนไมเ่กนิ 5 บรษิทั ยกเวน้ในกรณไีดร้บัมอบหมายจากบรษิทัฯ ใหไ้ปด�ารงต�าแหน่ง



1.1.3 การประชมุคณะกรรมการบริษทั

1.1.3.1 ก่อนการประชมุ

(1) คณะกรรมการทุกคณะจดัให้มกีารประชุมอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือ 6 ครัง้ ต่อปี  

ตามความเหมาะสม โดยมกีารก�าหนดตารางวนัประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี เพือ่ใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเพือ่เขา้รว่มการประชมุ โดยจะแจง้

ใหก้รรมการแต่ละทา่นทราบก่อนวนัประชมุจรงิลว่งหน้าอยา่งน้อย 2 สปัดาห ์การด�าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎหมาย

มหาชน และกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และตอ้งมจี�านวนองคป์ระชุมขัน้ต�่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมตใินทีป่ระชุม 

ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด   

(2) ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันน�าเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผลการด�าเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพือ่ใหเ้รือ่งทีส่�าคญัไดร้บัการพจิารณาในทีป่ระชุมอยา่งครบถว้น 

และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัท�าหน้าทีจ่ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้เอกสารประกอบการประชมุตามวาระตา่งๆ ลว่งหน้ากอ่นวนัประชมุ

อยา่งน้อย 7 วนัท�าการ เพือ่ใหค้ณะกรรมการทกุทา่นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูต่างๆ อยา่งเพยีงพอก่อนเขา้รว่มประชมุ ในกรณทีีต่อ้งการสารสนเทศ

ต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการพจิารณาตดัสนิใจเพิม่เตมิสามารถแจง้ต่อเลขานุการบรษิทั เพือ่ประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO หรอืฝา่ยจดัการ

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

1.1.3.2 วนัประชมุ

(1) ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจดัสรรเวลาให้ฝ่ายบรหิารจดัการได้น�าเสนอประเดน็  

ผลการด�าเนินงานต่างๆ อย่างเพยีงพอที่กรรมการจะอภปิรายปญัหาส�าคญั และใช้ดุลยพนิิจในการพจิารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวนิิจฉัย 

ชีข้าดใหย้ดึถอืเสยีงขา้งมาก ในกรณีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั ประธานในทีป่ระชุม 

จะเป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าด

(2) คณะกรรมการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชญิผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึฝา่ยจดัการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่ม

ประชมุเพือ่ชีแ้จงรายละเอยีด / ขอ้มลูในวาระการประชมุทีเ่กีย่วขอ้งใหค้ณะกรรมการไดซ้กัถามเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีน่�าเสนอโดยตรง 

(3) ในวาระทีม่รีายการเกีย่วโยงกนักบักรรมการ กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะไมม่สีทิธลิงคะแนนเสยีงและไมอ่ยู่

รว่มประชมุ

(4) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ หรอื 

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดม้โีอกาสประชุมร่วมกนัตามความจ�าเป็น เพือ่อภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยไมม่ฝีา่ยบรหิาร 

เขา้รว่มดว้ย และแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลของการประชมุ

ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีารจดัประชมุ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการคณะต่างๆ ดงัน้ี

รายช่ือกรรมการ

จ�านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุฯ (ครัง้) / จ�านวนครัง้ท่ีจดัประชมุฯ (ครัง้)

คณะกรรมการ

บริษทั

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

บริหาร

1. นายสวุฒัน์   แดงพบิลูยส์กุล 8/8 - - 9/9

2. นายชาย1/ ชวีะเกตุ 7/8 - 3/3 -

3. นางสาวชมเดอืน ศตวฒุิ 8/8 - - 9/9

4. นายเกรกิเกยีรติ ศตวฒุิ 8/8 - - 9/9

5. น.ต.เอนก1/ พนัธรุกัษ์ 7/8 - - -

6. ดร.วชิา1/    จวิาลยั 8/8 7/7 3/3 -

7. นายวชิยั1/ วชัรวฒันากุล 8/8 7/7 3/3 -

8. ดร.จมุพล1/ กลว้ยไมง้าม 8/8 7/7 - -

1/ในปี	2563	มกีารประชมุรว่มกนั	ระหวา่งกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร	กรรมการอสิระ	/	กรรมการตรวจสอบ	โดยไมม่ฝีา่ยบรหิารเขา้รว่มดว้ย	จ�านวน	4	ครัง้		



1.1.4 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ ก�ากบัดูแล ส่งเสรมิ และตดิตามใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูล สารสนเทศต่างๆ ที่ส�าคญั  

ทัง้การด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการก�ากับดูแลกิจการ งบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏต่อสาธารณชน  

ในแบบ 56-1 One Report และเวบ็ไซต์ www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ โดยการจดัท�างบการเงนิดงักล่าว เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ี

ทีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยจ�านวน 3 คณะ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร และเป็นอสิระ 

อยา่งเพยีงพอ เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานระบบการบรหิารจดัการดา้นการเงนิ และการควบคมุภายใน รวมถงึการสรรหา พจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยทีค่ณะกรรมการชดุยอ่ยจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่พจิารณาในเรือ่งต่างๆ ต่อไป

1.2 คณะกรรมการชดุย่อย คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย จ�านวน 3 คณะ ดงัน้ี 

1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากคณะ

กรรมการบรษิทั มคีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย รวมถงึบรษิทัฯ ไดก้�าหนดไว ้โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปี หรอื 3 วาระ ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ 

ใหด้�ารงต�าแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องมมีตเิป็นเอกฉันท์เหน็ชอบ ว่ากรรมการอสิระดงักล่าวไดก้ระท�า 

คณุประโยชน์อยา่งยิง่ตอ่บรษิทัฯ และการด�ารงต�าแหน่งเกนิวาระทีก่�าหนดมไิดท้�าใหค้วามเป็นอสิระขาดหายไป รวมทัง้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิาก

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และน�าเสนอเหตุผลต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป

1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน เป็นกรรมการอสิระกึง่หน่ึง และตอ้งเป็นกรรมการบรษิทัซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทั มคีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยก�าหนด โดยก�าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนควรมกีารประชมุอยา่งสม�่าเสมออยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้
                     

1.2.3 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูเ้สนอการแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยเลอืกตัง้จากกรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิารจ�านวนหน่ึง

ตามทีเ่หน็สมควร และใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้กรรมการบรหิารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิาร 

ส�าหรบับทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย ทัง้ 3 คณะ สามารถดไูดท้ี ่“การปฏิบติัหน้าท่ีของ
คณะกรรมการ”หน้า 81-85

1.2.4 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการบรษิัทยงัมไิด้ด�าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 2 ชุดดงักล่าว จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบท�าหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนก�าหนดนโยบายบริหาร 

ความเสีย่ง (Risk Management Policy) และระบบควบคุมภายใน (Internal Control System) เพื่อการสอบทานและประเมนิการบรหิาร

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจในทุกปจัจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศเพื่อให้มีประสทิธิภาพ 

สงูสดุ และการป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยพจิารณาแตง่ตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายในเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานในหน่วยงานตา่งๆ  

ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานนโยบาย แนวทาง และความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบ 

การปฏบิตังิานต่างๆ และมกีารประเมนิเพื่อลด หรอืควบคุมความเสีย่ง ใหผ้ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความเสีย่งอยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้และ

ป้องกนัการเกดิการทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้น้ี เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน มคีวามเป็นอสิระ สามารถท�าหน้าทีต่รวจสอบ และถ่วงดุลได ้

อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส ซึง่บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไว ้

ในแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2563 ในหวัขอ้ “หลกัปฏิบติั 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

ท่ีเหมาะสม” หน้า 117-119



1.3 เลขานุการ 

1.3.1 เลขานุการบริษทั 

สามารถดูได้ที่ “โครงสร้างการจดัการ” หัวข้อ “เลขานุการบริษัท” หน้า 85 และบนเว็บไซต์ www.tndt.co.th  

ของบรษิทัฯ หน้า “เก่ียวกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิทั” หวัขอ้ยอ่ย “เลขานุการบรษิทั”

1.3.2 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

1.3.3 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

1.3.2 - 1.3.4 สามารถดไูดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หน้า“พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบาย

การก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

1.4 หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายใน

สามารถดูได้ที่ “รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมและก�ากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน” 

หน้า 80 รวมถึง ผู้ควบคุมและก�ากับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายใน หน้า 127 และเอกสารแนบ 3 หน้า 234-237 ตลอดจนบนเว็บไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

1.5 หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ

สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “หน่วยงานก�ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ หน้า 127 และเอกสารแนบ 3 หน้า 237 ตลอดจนบนเวบ็ไซต ์

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้“การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “นโยบายการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี”

1.6 หน่วยงานนักลงทนุสมัพนัธ์

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ จดัตัง้หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์เพื่อรบัผดิชอบในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 

และสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ไปยังนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้ครบถ้วน อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทัง้ น้ี ผู้ลงทุนสามารถ

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ตามรายละเอียดที่ “ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส�าคญัอ่ืน” หน้า 69-70 และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

(www.tndt.co.th) หน้า “นักลงทนุสมัพนัธ”์ หวัขอ้ “ขอข้อมลูเพ่ิมเติม” หวัขอ้ยอ่ย “ติดต่อนักลงทนุสมัพนัธ”์ 

2. การลงทนุและการก�ากบัดแูลบริษทัย่อย หรือ บริษทัร่วม
2.1 นโยบายการลงทนุ 

บรษิทัฯ จะพจิารณาลงทุนในธุรกจิทีเ่กื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท�าธุรกจิของบรษิทัฯ หรอืเป็นธุรกจิซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรม 

ที่มแีนวโน้มการเตบิโต และผลตอบแทนที่ได้รบัจากการลงทุนเป็นส�าคญั คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนัพจิารณาตามนโยบายการลงทุน 

ของบรษิทัฯ โดยค�านึงถงึความจ�าเป็น เหมาะสม สามารถสนบัสนุนการด�าเนินธรุกจิ รวมถงึผลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และกอ่ใหเ้กดิประโยชน์

ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นส�าคญั โดยจะปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องการเขา้ท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

หรอืการไดม้าหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ อยา่งเครง่ครดั

2.2 นโยบายการก�ากบัดแูล

บรษิทัรว่ม 

บรษิทัฯ จะควบคุมดูแลโดยการส่งตวัแทนจากบรษิทัฯ ซึ่งมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัธุรกจิที่บรษิทัเขา้ลงทุน 

เขา้เป็นกรรมการในบรษิทัรว่มของบรษิทัดงักลา่ว ซึง่อาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล

ใดๆ ของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นเกณฑก์�าหนดจ�านวนกรรมการทีจ่ะเขา้ไปควบคมุดแูล 

บรษิทัยอ่ย

บรษิทัฯ จะควบคมุดแูลโดยการสง่กรรมการเขา้ไปเป็นตวัแทนมากกวา่กึง่หน่ึงของจ�านวนคณะกรรมการทัง้หมด หากการด�าเนินการ

มผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อยา่งมนียัส�าคญั จะตอ้งขออนุมตัจิากทีป่ระชมุกรรมการของบรษิทัฯ 

3. การพฒันาศกัยภาพ
คณะกรรมการสรรหาฯ มหีน้าที่ในการวางแผน การปฐมนิเทศเพื่อพฒันาศกัยภาพทางด้านการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึเลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาตามความเหมาะสม เป็นไปตามประกาศ ระเบยีบ ขอ้ก�าหนด ขอ้กฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

ในปี 2563 การเขา้ร่วมฝึกอบรม / สมัมนา / ประชุม / เสวนา ของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู เลขานุการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบั 

ฝา่ย-แผนก และพนกังานระดบัตา่งๆ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2563 หวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” 

หน้าที ่93-98 และ www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” หวัขอ้ยอ่ย “รายงานบรรษทัภิบาล”



4. การประเมินตนเอง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ร่วมกนัพจิารณาแบบประเมนิและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการ 

บรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกนัประเมนิผลการปฏิบตัิงานของตนเองและประเมนิผลความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน  

โดยน�าแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาประยุกตใ์ชเ้พือ่ความเหมาะสมกบัองคก์ร และ 

น�าผลการประเมนิมาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อพฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ บรรลุตามวตัถุประสงค์ทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ี

การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการเป็นประจ�าในไตรมาสที ่4 ของทุกปี ซึ่งจดัท�าเป็น 2 ลกัษณะ คอื การประเมนิการปฏบิตังิานของ 

คณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการเป็นรายบคุคล เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่โีดยมกีระบวนการ ดงัน้ี

4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมนิผล ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

โดยใชแ้บบประเมนิตนเองของคณะกรรมการทีป่ระยกุตจ์ากแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

4.2 คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุยอ่ย จะรว่มกนัประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง ในไตรมาสที ่4 ของทกุปี

4.3 เลขานุการบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประเมนิตนเองต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อน�าผลการประเมนิมาปรบัปรุง  

แกไ้ข เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย และเปิดเผยผลการประเมนิไวใ้นแบบ 56-1 One Report

การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายคณะ ครอบคลมุทัง้หมด 6 หวัข้อ ได้แก่ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การประชมุคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าทีข่องกรรมการ

5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้รหิาร 

การประเมินการปฏิบติังานของตนเองเป็นรายบุคุคล ครอบคลมุทัง้หมด 4 หวัข้อ ได้แก่

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

3. การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ

4. การพฒันาตนเอง 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการแบง่ออกเป็น 5 ระดบั คอื 4 = ดเียีย่ม / 3 = ดมีาก /  2 = พอใช ้/ 1 = ไมน่่า

พอใจ / 0 = ตอ้งปรบัปรงุ ซึง่ผลการประเมนิของคณะกรรมการทกุคณะประจ�าปี 2563 สามารถสรปุไดด้งัน้ี

คณะกรรมการ
ผลการประเมินปี 2563

(คะแนนเฉล่ีย)

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

5. ค่าตอบแทน 
บรษิทัฯ มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพจิารณาเป็นไป 

อยา่งรอบคอบ ชดัเจน โปรง่ใส และเหมาะสม  โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิจากบรษิทัทีเ่ป็นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั ในระดบัใกลเ้คยีงกนั รวมทัง้ 

ภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบ และพจิารณาจากการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ ซึ่งสูงเพยีงพอที่จะดงึดูด  

และรกัษากรรมการที่มคีุณสมบตัทิี่ต้องการไว้ได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปีนัน้ๆ จะจดัสรรจากเงนิคงเหลอืหลงัหกัค่าเบี้ยประชุม  

และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเหน็ชอบ และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัติ่อไป ทัง้น้ี กรรมการทีไ่ดร้บั 

มอบหมายใหม้หีน้าที ่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่สงูขึน้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีน่ัน้เชน่กนั (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ 

“ค่าตอบแทน” หน้า 89-90)



หลกัปฏิบติั 4 
สรรหาและพฒันาผ ูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร

1. แผนพฒันาและสืบทอดต�าแหน่งงาน 
บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัในการคดัเลอืกบุคลากรเพือ่สบืทอดต�าแหน่งงานทกุระดบัทีส่�าคญัอยา่งโปรง่ใส และเป็นธรรม เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่ 

การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ จะมคีวามตอ่เน่ืองในการบรหิาร สามารถรองรบัการขยายฐานธรุกจิและกลุม่ลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีซึง่คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูก้�ากบัดูแลและผลกัดนัใหม้กีารจดัท�าและทบทวนแผนสบืทอดต�าแหน่งงานในต�าแหน่งคณะกรรมการ 

และต�าแหน่งงานทีเ่ป็นต�าแหน่งงานหลกั (Key Jobs) ซึง่มคีวามส�าคญัต่อการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนัไดแ้ก่ ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ  

ผูบ้รหิารสงูสดุของสายงาน ต�าแหน่งทีม่คีวามส�าคญัในโครงสรา้งการบรหิารจดัการ ต�าแหน่งงานทีม่ทีกัษะเฉพาะดา้นมคีวามช�านาญเชงิลกึและยาก 

แก่การทดแทน โดยจะประเมนิจากสถานการณ์ในการด�าเนินธุรกจิ ความพรอ้มของบุคลากรตามกลยุทธข์องบรษิทัฯ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

เพือ่วางแผนในการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม มคีวามรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญ รวมถงึตอ้งมทีกัษะความเป็น

ผูน้�าอยา่งเพยีงพอ เพือ่พฒันาและเตรยีมความพรอ้มในทกุดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่เป็นไปตามแผนการพฒันาบุคลากร (ศกัยภาพ) ตามต�าแหน่ง และ

มกีารประเมนิผลศกัยภาพตามก�าหนดเวลาวา่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดจ้รงิตามทีค่าดหวงั น�าไปสูก่ารขบัเคลื่อนองคก์รใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ขององคก์รทีต่ ัง้ไว ้และน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิเหน็ชอบ และ/หรอื รบัทราบต่อไป รวมถงึรายงานผลการด�าเนินการ 

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีห่ลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ไดร้ะบุไวบ้นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน”  

หวัขอ้ “การก�ากบัดแูลกิจการ” ภายใตห้วัขอ้ “รายงานบรรษทัภิบาล”

2. การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสงูและผูบ้ริหาร
2.1 การสรรหา

คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีใ่นการก�าหนดและทบทวนหลกัเกณฑ ์ 

และวธิกีาร รวมถงึเป็นไปตามขัน้ตอนการสรรหาของฝา่ยทรพัยากรบุคคล ในการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล เพื่อเขา้รบัการพจิารณา แต่งตัง้  

เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร รวมถงึการโยกยา้ย และถอดถอน ร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ / CEO เป็นประจ�าทุกปี ในการใหค้วามเหน็

ชอบผู้ที่จะได้รบัการพจิารณาเป็นรองกรรมการผู้จดัการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการหรอืเทยีบเท่า และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพจิารณา โดยจะพจิารณาจากความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถงึความเชีย่วชาญที่หลากหลายในธุรกจิของบรษิทัฯ และ

อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งอนัเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนตอ้งมภีาวะความเป็นผูน้�า มวีสิยัทศัน์ และทศันคตทิีด่ ี 

มทีกัษะในการบรหิารจดัการเป็นอย่างด ีกลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจ มแีนวคดิสรา้งสรรค์และทนัสมยัเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกจิ และน�าพาองค์กร 

ไปสูค่วามส�าเรจ็ นอกจากน้ี ควรมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หลกัคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession Plan) 

2.2 การด�ารงต�าแหน่งในบริษทัจดทะเบยีนและบริษทัย่อยท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอือืน่ใดในบรษิทั

จดทะเบยีนไมเ่กนิ 3 บรษิทั และบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัยอ่ยทีไ่มใ่ชบ่รษิทัจดทะเบยีน ไมเ่กนิ 5 บรษิทั ทัง้น้ี ไมน่บัรวมบรษิทัยอ่ย บรษิทัในเครอื และ

บรษิทัรว่มทนุของบรษิทัฯ ซึง่มคีวามจ�าเป็นตอ้งเขา้ไปก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ

2.3 ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Executive Officer หรอื CEO) โดยเป็นผูบ้รหิารจดัการ ในการ

ควบคมุดแูลการด�าเนินธรุกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ มอี�านาจด�าเนินการ และก�ากบัดแูลการด�าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทั

ก�าหนดภายใตก้ฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั มอี�านาจในการอนุมตัติามผงัอ�านาจด�าเนินการ รวมถงึเป็นผูพ้จิารณากลยทุธท์างธุรกจิ โดย

รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม�่าเสมอ

ทัง้น้ี กรรมการผูจ้ดัการตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนด และระเบยีบวาระต่างๆ ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และตอ้งไมอ่นุมตัิ

รายการใดๆ ทีต่นเอง หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

กบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และตอ้งเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา



คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดนโยบายและวธิปีฏบิตัใินการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่นของกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร 

ระดบัสูงของบรษิทัฯ ทัง้ประเภทของต�าแหน่งกรรมการ และจ�านวนบรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได ้ทัง้น้ี ต้องผ่านความเหน็ชอบจาก 

คณะกรรมการบรษิทั

สามารถดขูอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ไดท้ีห่วัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” เรือ่ง “ผูบ้ริหารของบริษทัฯ” หน้า 86

3. การพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร
ผูบ้ริหารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้ริหาร

คณะกรรมการส่งเสรมิใหบ้รษิทัฯ สนับสนุนใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิาร เขา้ร่วมอบรม / ประชุม / สมัมนา เป็นประจ�าทุกปี 

ตามความเหมาะสม ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ทัง้ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมาคม

ส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สถาบนัไทยพฒัน์ หรอืสถาบนัอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อพฒันาทกัษะ ศกัยภาพในการบรหิารจดัการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ  

กฎเกณฑ ์หรอืขอ้ก�าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง น�าความรูม้าปรบัปรุง ประยกุตใ์ช ้และพฒันาศกัยภาพตนเอง รวมถงึงานของบรษิทัฯ ใหด้ ี

ยิง่ขึน้ และถ่ายทอดขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่กรรมการผูจ้ดัการ หรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งทราบ โดยก�าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูและกลุ่มผูบ้รหิารตอ้ง

เขา้รว่มอบรม / ประชมุ / สมัมนา รวมกนัอยา่งน้อย 5 หลกัสตูรต่อปี

พนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนักงานทุกระดบัในสายงานต่างๆ ที่ตนเองรบัผดิชอบ 

อย่างสม�่าเสมอ ทัง้การฝึกอบรมในสายวชิาชพีหลกัของบรษิทัฯ ตามขอบข่ายที่บรษิทัฯ ได้ให้บรกิารแก่ลูกค้าโดยเป็นไปตามกฎระเบยีบ 

จาก “สมาคมทดสอบโดยไม่ท�าลายแห่งสหรฐัอเมรกิา (ASNT)” และองคก์รสากลอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด ตลอดจนการอบรมหลกัสตูรความ

ปลอดภยัในการท�างานประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หลกัสตูรระบบคณุภาพ และทกัษะทัว่ไป เพือ่เป็นแนวทางใหพ้นกังานน�าไปปรบัปรงุคณุภาพ 

และปรบัใชใ้นการท�างานตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนัน้ ยงัมกีารเชญิผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศและภายในประเทศ มาท�าการฝึกอบรม

ใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทัฯ เพือ่เพิม่เตมิความรูอ้ยูเ่สมอ  

บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “นโยบายการพฒันาพนักงาน” หน้า 93-98

4. การประเมินผล
4.1 กรรมการผูจ้ดัการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชแ้บบประเมนิผลงาน 

ของ CEO ตามแบบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในไตรมาสที ่4 ของทกุปี ซึง่การประเมนิแบง่ออกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่ 

1. ความคบืหน้าของแผนงาน

2. การวดัผลการปฏบิตังิาน 

3. การพฒันา CEO

จากนัน้น�าเสนอคณะกรรรมการบรษิทัเพือ่ขอความเหน็ชอบ และน�าผลการประเมนิมาปรบัปรงุ แกไ้ข เพือ่พฒันาการปฏบิตังิานใหด้ี
ยิง่ขึน้ และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี สรปุผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ ในปี 2563 อยูใ่นเกณฑด์มีาก 
ส�าหรบัผลการประเมนิโดยละเอยีดถอืเป็นขอ้มลูลบัเฉพาะบุคคล ไมส่ามารถเปิดเผยได้

4.2 ผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาและเหน็ชอบในหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตั ิ

โครงสรา้งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และตดิตามใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO มกีารประเมนิผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระเมนิ

และสอดคลอ้งกบัปจัจยัดงักลา่วอยา่งครบถว้น พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบในไตรมาสที ่4

4.3 ผูบ้ริหาร / พนักงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนดนโยบาย ก�ากบัดแูล และตดิตามใหม้กีารก�าหนดหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัในการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากรทัง้องคก์ร โดยมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ / CEO รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืเกีย่วขอ้ง สือ่สาร 

ไปยงับุคลากรขององคก์รใหร้บัทราบหลกัเกณฑใ์นการประเมนิ เพือ่สรา้งแรงจงูใจ และไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม อยา่งเป็นธรรม และเป็นไป

ตามความสามารถอยา่งแทจ้รงิแกพ่นกังานทีม่คีวามมุง่มัน่และตัง้ใจทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไปสูส่ ิง่ทีด่ขี ึน้และมคีณุคา่ตอ่องคก์ร ในปี 2563 

ผูบ้รหิารและพนกังาน มผีลการประเมนิโดยรวมอยูใ่นเกณฑด์ ี 



5. ค่าตอบแทน 

5.1 ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ (CEO ของบริษทัฯ)

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการจะพจิารณาเป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ ระดบัค่าตอบแทนระยะสัน้ ได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส และผลตอบแทน 

จูงใจในระยะยาว จะต้องสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานทางการเงนิ และการปฏิบตัิตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ตลอดจน 

ผลการปฏบิตังิาน การพฒันาผูบ้รหิาร รวมถงึพจิารณาจากการขยายตวัทางธรุกจิ และการเตบิโตทางผลก�าไรของบรษิทัฯ (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ 

“ค่าตอบแทน” หน้า 90)

5.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

คา่ตอบแทนของผูบ้รหิารจะพจิารณาโดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ�าทกุปี ซึง่เป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดคา่ตอบแทนก�าหนด (สามารถดไูดท้ีห่วัขอ้ “ค่าตอบแทน” หน้า 90)

6. โครงสร้างผูถื้อหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มครอบครวัของนางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิประกอบด้วย นางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิ /  

นายเกรกิเกยีรต ิศตวฒุ ิ/ นางจไุรศร ีศตวฒุ ิ/ นายอนุสรณ์ ศตวฒุ ิ/ นางสาวรสัสยิา ศตวฒุ ิและนายสวุฒัน์ แดงพบิลูยส์กุล ซึง่เรยีกวา่ “กลุม่ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่” ของบรษิทัฯ โดยเป็นกลุม่ acting in concert ตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุทีท่จ. 7/2552 เรือ่ง ก�าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์

หรอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะเป็นการกระท�ารว่มกบับคุคลอืน่และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และ 247 ของพรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เพื่อการใชส้ทิธอิอกเสยีงของตนไปในทางเดยีว และยงัเป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนามและเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯจงึท�าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

เป็นผูม้อี�านาจในการบรหิารจดัการ และควบคุมคะแนนเสยีงในการลงมตทิีส่�าคญัไดเ้กอืบทัง้หมด ยกเวน้ในเรื่องทางกฎหมาย หรอืขอ้บงัคบั

บรษิทัทีก่�าหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ�านวนหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีง หรอื 

ในกรณกี�าหนดใหส้ทิธอิอกเสยีงคดัคา้นได ้ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอืน่ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง อาจจะไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพือ่

คดัคา้นหรอืถ่วงดลุการบรหิารของกลุม่ผูถ้อืหุน้ใหญ่ได้

การเปิดเผยขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูง และผูบ้รหิารประจ�าปี 2563 สามารถด ู

รายละเอยีดไดจ้ากตารางหวัขอ้ “โครงสร้างการถือหุ้น” หน้า 26-27 ส�าหรบัพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่กีารท�าธรุกรรมซือ้ ขาย โอน 

หรอื รบัโอนหลกัทรพัยแ์ต่อยา่งใด 

7. การบริหารบคุลากร
ในธุรกจิวศิวกรรมบรกิาร นกัเทคนิค NDT และผูม้คีวามช�านาญ รวมถงึผูต้รวจสอบอุปกรณ์รบัแรงดนัทีม่คีณุสมบตัคิรบตามขอ้ก�าหนด  

เป็นทรพัยากรทีเ่ป็นความตอ้งการอย่างมากทัง้ในวงการอุตสาหกรรมโดยรวม และผูป้ระกอบการใหบ้รกิารตรวจสอบฯ ซึง่การสรา้งบุคลากร

เหล่าน้ีต้องใช้ทัง้เวลาและเงินทุน โดยเฉพาะเรื่องเวลา ท�าให้การสร้างบุคลากรกบัความต้องการในวงการอุตสาหกรรมมกัจะไม่สมดุล  

บางครัง้อาจเกดิปญัหาการขาดแคลนและการโยกยา้ยมาโดยตลอด และจะเพิม่ความรนุแรงขึน้เมือ่ภาวะอุตสาหกรรมมกีารขยายตวั แตใ่นบางครัง้ 

ก็อาจเกิดการขาดแคลนแหล่งงาน เกิดปญัหาคนล้นงาน เมื่อภาวะอุตสาหกรรมหดตวั ดงันัน้บริษัทฯ จึงได้มีการปรบัเปลี่ยนแผนและ 

นโยบายตามความเหมาะสมเพือ่รองรบัภาวะอุตสาหกรรมทีอ่าจเกดิการเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ



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



1. การก�ากบัดแูลและการบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการและบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญัต่อระบบควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ 

และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยัง่ยืน ทัง้ด้านสภาพแวดล้อมภายใน การประเมินความเสี่ยงกิจการและการบริหารความเสี่ยง (Risk  

Management Policy) ครอบคลุมทัง้องคก์ร เพื่อป้องกนัเหตุทีอ่าจจะท�าใหเ้กดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่หรอือื่นๆ และมกีารอบรมพนักงานเพื่อให ้

ความรูเ้กีย่วกบันโยบาย และแนวปฏบิตัใินการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้ปลกูฝงัเรือ่งการหา้มจา่ยสนิบนเพือ่ประโยชน์ทางธรุกจิ 

ของบรษิทัฯ นอกจากน้ี ยงัมกีารประเมนิความเสีย่ง การควบคุมระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และมกีารตดิตามเพื่อประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง  

ทัง้การแบง่แยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน มรีะบบการก�ากบัดแูลทีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดลุ และตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม

นอกจากน้ี การควบคมุภายในเกีย่วกบัระบบทางการเงนิ สภาพคล่องทางการเงนิ และสภาพการช�าระหน้ี ซึง่มกีารรายงานทางการเงนิ

โดยผูบ้รหิารสายงานทีร่บัผดิชอบ และมอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบท�าการสอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ โดยพจิารณาตามแนวคดิ

ของ Internal Control Integrated Framework ในการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework ของ  

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ประกอบดว้ย

1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Control Environment)  

2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment)  

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication)  

5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

เพื่อใหส้ามารถระบุเหตุการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อองคก์ร และจดัการใหอ้ยู่ภายในระดบัความเสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได ้ 

(risk appetite) ท�าใหเ้กดิความเชือ่มัน่วา่การด�าเนินงานจะบรรลุผลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยคณะผูต้รวจสอบภายในอสิระซึง่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบจะท�าหน้าทีใ่นการตรวจประเมนิความถกูตอ้ง และความโปรง่ใสของขอ้มลูตามแผนการปฏบิตังิานประจ�า

ปีทีไ่ดผ้่านการอนุมตัเิรยีบรอ้ยแลว้โดยจะรายงานผลการสอบทานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 

เพือ่ทราบทกุไตรมาส ในกรณทีีม่ขีอ้เสนอแนะ หรอืพบขอ้บกพรอ่งทีม่สีาระส�าคญั คณะผูต้รวจสอบภายในจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอค�าปรกึษาและท�าการปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป

ส�าหรบัการพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมต่างๆ จะค�านึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ โดยด�าเนินการตามแผนผงัอ�านาจอนุมตั ิและ 

การพจิารณาอนุมตัธิรุกรรมในอนาคตจะตอ้งกระท�าโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนัน้ๆ เทา่นัน้ 

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบควบคุมการปฏบิตังิานต่างๆ และไดจ้ดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ปรากฏในหน้า 35-37

2. แนวทางปฏิบติัและการท�าหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.1 หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดไูดท้ี ่“หน้าท่ีของคณะกรรมการ” หวัขอ้ “คณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 82-83 และบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th 

ของบรษิทัฯ หน้า “เก่ียวกบัเรา” หวัขอ้ “คณะกรรมการบริษทั” หวัขอ้ยอ่ย “คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ”

หลกัปฏิบติั 6 
ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเส่ียง
และการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม



2.2 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

คา่ตอบแทนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจา่ยใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี

ในรอบปีบญัช ี2563 บรษิทัฯ แต่งตัง้ บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชอีสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ

จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท�าการตรวจสอบและแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทั

ยอ่ย โดยมคีา่ตอบแทนเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 1,960,000 บาท แบง่เป็นคา่ตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 240,000 บาท คา่ตรวจสอบประจ�า

ปี 1,170,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามบตัรส่งเสรมิฯ 70,000 บาท ซึง่งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มเีงื่อนไข 

จากผูส้อบบญัช ีอกีทัง้ ไมม่ปีระวตักิารสง่รายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และรายปี ลา่ชา้เกนิก�าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

และไมม่ปีระวตักิารถกูสัง่แกไ้ขงบการเงนิโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

2. คา่บรกิารอืน่

ส�าหรบัปี 2563 ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่แต่อยา่งใด

รายละเอียด
จ�านวน (บาท) 

บริษทัฯ บริษทัย่อย

คา่ตรวจสอบประจ�าปีส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,020,000.00 150,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2563 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2563 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบรายไตรมาสส�าหรบังวดสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2563 190,000.00 50,000.00

คา่ตรวจสอบการปฏบิตัติามบตัรสง่เสรมิฯ 70,000.00 00.00

คา่บรกิารอืน่ ไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่บรกิารอืน่แต่อยา่งใด

ยอดรวม 1,660,000.00 300,000.00

รวมทัง้หมด 1,960,000.00

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / รายการระหว่างกนั
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทั / การใช้ข้อมลูภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้�ากบัดูแลใหบ้รษิทัฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มลู  

การจดัการขอ้มลูลบัเพือ่ไมใ่หเ้กดิขอ้มลูรัว่ไหล การรกัษาความลบัของขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive 

Information) โดยดแูลไมใ่หก้รรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง น�าขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน ดงัน้ี

(1) รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี การอนุมตัคิวามเหน็ชอบนัน้ 

ตอ้งค�านึงถงึประโยชน์ ความยตุธิรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ รวมทัง้เป็นไปตามเงือ่นไข และราคาตลาดดว้ย

(2) การดูแลเรื่องการใชข้อ้มลูภายใน เพื่อป้องกนัความเสยีหายซึง่อาจจะเกดิขึน้จากการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูลบั ซึง่มคีวามส�าคญั 

และมผีลต่อราคาหลกัทรพัยน์ัน้ จะมกีารประชมุและแจง้มตคิวามเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในวนัท�าการถดัไป

ทนัทเีพือ่ป้องกนัมใิหม้กีารใชข้อ้มลูภายในซึง่เป็นความลบัในการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน

(3) คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูสว่นไดเ้สยี การซือ้ขาย การถอืครองหุน้ของตน และผูเ้กีย่วขอ้ง 

ดว้ยเชน่กนั 

บรษิทัฯ มกีารเผยแพร่ความรู ้ท�าความเขา้ใจ และทบทวนนโยบายการป้องกนัมใิหก้รรมการ และผูบ้รหิาร รวมถงึพนักงานทีอ่ยู่ใน 

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งน�าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ ซึง่ถอืเป็นการเอาเปรยีบผูถ้อืหุน้รายอืน่ ดงันัน้  

คณะกรรมการและผูบ้รหิารทุกคน จงึควรเปิดเผยขอ้มูลการมสี่วนได้เสยี รวมถงึการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯและการเปลี่ยนแปลง 

ในชว่ง 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน ทัง้ของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ (ควรงดท�าการซือ้ - ขายลว่งหน้า 1 เดอืน 

ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิต่อสาธารณชน) 



นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดก้�าหนดใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหม ่รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากไดร้บัการแต่งตัง้ ตลอดจนรายงานการซื้อขายหลกัทรพัยล์่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั หรอืรายงาน 

การเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยภ์ายใน 3 วนัท�าการ หลงัจากซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน ใหแ้ก่คณะกรรมการทราบเป็นประจ�า หรอืแจง้ผา่น

เลขานุการบรษิทั เพือ่น�าสง่รายงานดงักลา่วตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 One report 

ส�าหรบัปี 2563 พนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมม่กีารท�าธรุกรรมซือ้ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย ์และไมม่กีรณทีีก่รรมการ  

ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งฯ น�าขอ้มลูภายในไปใชเ้พือ่หาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง หรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ 

แต่อยา่งใด

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัก�าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร พงึระวงัการด�าเนินการทีม่ลีกัษณะรายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ และบรษิทั 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้มรีาคาสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกต ิ

ของธรุกจิ (Fair and at arms’ length) อกีทัง้ มกีารก�าหนดมาตรการในการเขา้ท�ารายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นของการเขา้ท�ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดา้นราคา

ของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

ไมม่คีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ความช�านาญพเิศษ เชน่ ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิ

ราคาทรพัยส์นิ ส�านักกฎหมาย ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการะหว่างกนัดงักล่าว

เพือ่น�าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ 

แลว้แต่กรณี ในกรณีมกีารท�ารายการระหวา่งกนัทีเ่ขา้ขา่ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรอืขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ ตามขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

แหง่ประเทศไทย บรษิทัฯ จะเปิดเผยรายละเอยีดและเหตุผลของการท�ารายการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบลว่งหน้า ก่อนทีจ่ะเขา้ท�ารายการ         

ในปี 2563 บรษิทัฯ ไม่มกีารเขา้ท�ารายการระหว่างกนัทีฝ่่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นอกจากน้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลภายในที่อาจส่งผลต่อการลงทุน 

และการแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนของกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในวนัดงักลา่วทนัท ีหรอืก่อน 09.00 น. ของวนัท�าการถดัไป (ถา้ม)ี

4. การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การควบคุมภายในและการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่” หน้า 127-128 รวมถึงเว็บไซต ์ 

www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า “พฒันาสู่ความยัง่ยืน” หวัขอ้ “การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” 

5. การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ “การต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัชัน่” หน้า 127 โดยในปี 2563 บรษิทัฯ ไมม่กีารแจง้เบาะแส 

หรอืรบัเรือ่งรอ้งเรยีนแต่อยา่งใดๆ



หลกัปฏิบติั 7 
รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู

บรษิัทฯ ได้ให้ความส�าคญัในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตามก�าหนดเวลา เป็นไปตามข้อก�าหนด 

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทีม่ใิช่

ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูอื่นทีส่�าคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์และการตดัสนิใจลงทนุของผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ ทัง้ภาษาไทย 

และภาษาองักฤษ

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการ (เป็นรายบุคคล) ผูบ้รหิาร และคา่สอบบญัช ีรวมถงึขอ้มลูอื่นๆ เชน่ รายละเอยีด

เกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั หวัหน้าคณะผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีการท�าหน้าทีใ่นรอบปีทีผ่า่นมา จ�านวนครัง้ทีเ่ขา้

รว่มประชมุของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นรายบคุคล รวมถงึประวตักิารเขา้รว่มอบรม (หน้าที ่95) โครงสรา้งการถอืหุน้และการ

จดัการ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีขอ้บงัคบับรษิทั กฎบตัรของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกจิ ชอ่งทางในการเสนอแนะ การแจง้

เบาะแส หรอืการรอ้งเรยีน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยผา่นชอ่งทางของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส การใหข้อ้มลูและพบปะกบันกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ 

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

ทัง้น้ี บรษิัทฯ มนีโยบายการเปิดเผยขอ้มูลการถือครองหลกัทรพัย์ที่ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวขอ้ง ต้องรายงาน 

การถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 30 วนัท�าการ หลงัจากได้รบัการแต่งตัง้ รวมถงึแจ้งการจะท�าการซื้อขายหลกัทรพัย์ล่วงหน้า 

อย่างน้อย 1 วนั และน�าส่งรายงานภายใน 3 วนัท�าการ นับจากวนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัยน์ัน้ โดยใหเ้ลขานุการบรษิทั  

เป็นผูท้�าหน้าทีร่วบรวมและประสานงาน ในการจดัสง่รายงานแกส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการ

ทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้ สามารถดรูายละเอยีดการเปิดเผยขอ้มลูการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องกรรมการ  

ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูบ้รหิาร ประจ�าปี 2563 ไดจ้ากตารางหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรถือหุ้น” หน้า 26-27  

1. ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลู
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งของการจดัท�างบการเงนิของบรษิทัฯ ทีส่ามารถแสดงรายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิอยา่ง

เพยีงพอ มคีวามโปรง่ใส ถกูตอ้ง รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส�าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชี

ทีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัอิยา่งสม�่าเสมอ โดยผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามน่าเชือ่ถอื และไดร้บัการรบัรอง

จาก ก.ล.ต. และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมถงึไดเ้ปิดเผยคา่สอบบญัช ีและคา่บรกิารอืน่ๆ 

ไวใ้นแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 ทัง้น้ี คณะกรรมการไดจ้ดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิไวใ้น

หวัขอ้ “รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน”  หน้า 50

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัแถลงงบการเงนิ และพบปะกบัผูถ้อืหุน้ นกัวเิคราะห ์นกัลงทนุ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี รวม

ถงึการตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีผู่ถ้อืหุน้ไดส้อบถามผา่นนกัลงทนุสมัพนัธ ์และชอ่งทางสือ่สารของบรษิทัฯ ดว้ย

2. สภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช�ำระหน้ี
คณะกรรมการบรษิทัตดิตามและดแูลสภาพคลอ่งทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหน้ีผา่นการประชมุรว่มกบัฝา่ยบรหิาร รวมถงึ

มกีารสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ตดิตาม ตลอดจนประเมนิสถานการณ์ทางการเงนิและผลประกอบ

การของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส

ฝา่ยจดัการมแีนวทางในการตดิตามการช�าระหน้ี ดงัน้ี

(1) พยายามตดิตามทวงถาม และเรง่รดัการช�าระหน้ีกระชัน้ชดิยิง่ขึน้ 

(2) ใชน้โยบายการผอ่นปรนในเงือ่นไขเวลา 

(3) มนีโยบายอยา่งเขม้งวดในการคดัลกูคา้ทีม่ฐีานะการเงนิและหลกัประกนัทีม่ ัน่คง 

(4) การฟ้องรอ้งทางกฎหมาย ซึง่จะใชว้ธิน้ีีเป็นทางเลอืกสดุทา้ยเทา่นัน้ เพือ่รกัษาฐานลกูคา้เมือ่เศรษฐกจิเขา้สูส่ภาวะปกติ



ในกรณีทีม่กีารท�ารายการใด หรอื การลงทุนเพือ่ขยายธุรกจิทัง้ในและต่างประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาการท�ารายการ 

ดงักล่าวว่าเป็นรายการทีส่มเหตุสมผล รวมถงึเป็นการลงทุนซึ่งเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ ทัง้ในปจัจุบนัและในอนาคตหรอืไม่ และน�าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณารายละเอยีดต่างๆ อย่างถีถ่ว้น ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบรษิทัฯ ตลอดจนมกีารบรหิาร 

ความเสี่ยงจากภาระเงนิกู้และดอกเบี้ยด้วยการช�าระตามระยะเวลาที่ก�าหนด รวมถึงปรบัเปลี่ยนแผนใช้เงนิในการลงทุนให้สอดคล้องกบั 

สภาพคลอ่งและการช�าระหน้ีใหค้รบโดยเรว็

3.  แนวทำงปฏิบติั
คณะกรรมการบรษิทัพงึสนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง ภาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึเงือ่นไขต่างๆ 

ทีม่ตี่อเจา้หน้ีอย่างเคร่งครดั โปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มูล ซึ่งอาจท�าใหเ้จา้หน้ีไดร้บัความเสยีหาย กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอื

เงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้หรอืมเีหตุอนัควรตอ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษิทัฯ จะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ และหารอืแนวทางการแกป้ญัหารว่มกนั 

อยา่งเรง่ดว่น อกีทัง้ ยงัมกีารรายงานภาระหนี้ใหแ้ก่เจา้หน้ีตามทีร่อ้งขออยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลา

4. กำรจดัท�ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน
คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรม  

หลกัจรรยาบรรณแหง่วชิาชพีและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่คีวบคูก่บัความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม และค�านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  

ตามสทิธ ิกฎหมาย หรอืขอ้ตกลงทีพ่งึมกีบับรษิทัฯ อกีทัง้ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญัใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบอยา่งเพยีงพอ ไมก่ระท�าการ

ใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิสทิธ ินอกจากน้ี บรษิทัฯ มชีอ่งทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท�าความผดิทางกฎหมาย  

ความไมถ่กูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง หรอืการผดิจรรยาบรรณ และมมีาตรการคุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแส 

เพือ่ใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัริว่มกนั ดงันัน้ จงึไดก้�าหนดแนวทางในการปฏบิตั ิ

เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาอย่างมัน่คง ยัง่ยนื และเกดิประสทิธภิาพสงูสุด และจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนื (SD Report) ทัง้ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของ 

แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 รวมถงึเป็นเล่มแยก โดยเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบผา่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และ

สามารถดาวน์โหลดได้
 

สามารถดนูโยบายและรายละเอยีดไดท้ี ่“กำรขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือควำมยัง่ยืน” รวมถงึเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ หน้า 

“พฒันำสู่ควำมยัง่ยืน” 

5. ช่องทำงกำรส่ือสำรและนักลงทนุสมัพนัธ์
5.1 กำรเข้ำถึงข้อมลูของบริษทัฯ 

(1) ระบบออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

(2) การรายงานผลการด�าเนินงานรายไตรมาส

(3) Opportunity Day / การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM) / mai Forum เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯ  

ไดพ้บปะ พูดคุยตลอดจนรายงานและตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัด ีกบันักลงทุน นักวเิคราะห ์ผูถ้อืหุน้ 

ตามวาระและโอกาสต่างๆ อยา่งเหมาะสม

(4) การจดัท�าจดหมายขา่ว (Press Release)

(5) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี / รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563

(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



5.2 นักลงทนุสมัพนัธ:์ คณุสมอุ้ย ตัง้จิตตถ์ำวรกลุ

นอกจากการสือ่สารขอ้มลูผา่นชอ่งทางตา่งๆ ดงัขอ้ 5.1 แลว้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธเ์พือ่รบัผดิชอบในการสือ่สาร

ขอ้มลูของบรษิทัฯ กบันกัลงทุนและบุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปอยา่งเรยีบรอ้ย เท่าเทยีม และเป็นธรรม ทัง้น้ี ผูล้งทุนสามารถตดิต่อเพือ่สอบถาม

ขอ้มลูเพิม่เตมิ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) จดหมาย :  

บรษิทั ไทย เอน็ ด ีท ีจ�ากดั (มหาชน) 

เลขที ่19 ซอยรามค�าแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 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 ไดเ้ปิดเผยชอ่งทางในการตดิต่อไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.tndt.co.th) และแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2563 หวัขอ้ 

“ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�ำคญัอ่ืน” หน้า 69-70



หลกัปฏิบติั 8 
สนบัสนนุการมีสว่นรว่ม
และการส่ือสารกบัผ ูถื้อห ุน้ 

บรษิทัฯ ตระหนกั และใหค้วามส�าคญัในเรือ่งของสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทกุราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ นกัลงทนุสถาบนั 

หรอืชาวต่างชาต ิโดยไมก่ระท�าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ หรอืจ�ากดัโอกาสในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัฯ  

อกีทัง้ สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลุมสทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามกฎหมาย เชน่ สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ / สทิธใินการไดร้บัสว่น

แบง่ผลก�าไรหรอืเงนิปนัผล / สทิธใินการไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ทา่เทยีมกนัในการรบัซือ้หุน้คนื (หากม)ี / สทิธกิารเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ใชส้ทิธ ิ

ออกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ ซึง่บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูทีส่�าคญั และขอ้มลูทีม่ผีลกระทบต่อผูล้งทนุในแบบ 56-1 One Report ประจ�ำ

ปี 2563 และเผยแพรข่อ้มลูดงักล่าวผา่นระบบการแจง้ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมถงึในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ท�ารายการระหวา่งกนั (Share-

holder Agreement) บรษิทัฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ทีใ่นการดแูลมใิหข้อ้ตกลงระหวา่งผูถ้อืหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัต่อบรษิทัฯ  

หรอืผูถ้อืหุน้รายอืน่ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

ก่อนกำรประชมุ

 1. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 2563 บรษิทัฯ จดัขึน้ในวนัจนัทรท์ี ่27 กรกฎาคม 2563 เวลา 

09.30 น. ณ หอ้งครสิตลัแกรนดบ์อลรมู 1&2 ชัน้ 2 อาคาร E ซดีซี ีครสิตลั ดไีซน์ เซน็เตอร ์(เลยีบทางดว่น เอกมยั-รามอนิทรา) เลขที ่1420/1 

ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งการเลอืกใชส้ถานทีด่งักล่าวไดค้�านึงถงึความสะดวกในการ 

เขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุ้นเป็นส�าคญั มกีารแจ้งก�าหนดการพร้อมวาระการประชุมผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ล่วงหน้า 

ก่อนการประชุมฯ 62 วนั และจดัท�าหนงัสอืเชญิประชุมทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชุม 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระ หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตั ิและเอกสารหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุม  

การมอบฉันทะ การออกเสยีงลงมตขิองผูถ้อืหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม ขอ้บงัคบับรษิทั และเอกสารประกอบวาระการประชุม พรอ้มทัง้เผย

แพรบ่นเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม ในหน้า “นักลงทุนสมัพนัธ”์ หวัขอ้ “ข้อมลูส�ำหรบัผูถื้อหุ้น” หวัขอ้ยอ่ย  

“กำรประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาในการศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ และมอบหมายใหบ้รษิทั ศูนยร์บัฝาก 

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม และเอกสารแนบทีม่รีายละเอยีด

เช่นเดยีวกบัทีป่รากฏบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ พรอ้มใบลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ (barcode) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมฯ 23 วนั และ 

ลงหนงัสอืพมิพก์่อนวนัประชมุฯ ลว่งหน้า 26 วนั เป็นเวลาตดิต่อกนั 3 วนั ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

2. เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชุม 

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เพือ่ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และการเสนอค�าถาม 

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 (ระหว่างวนัที ่4 มกราคม - 3 กุมภาพนัธ์ 2563) โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑ ์

ดงักลา่ว และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ และแจง้ผลการเสนอให้

ผูถ้อืหุน้ทราบผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่เมือ่ครบก�าหนดเวลา ปรากฏ

วา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระการประชมุฯ เสนอชือ่บุคคลเพือ่เขา้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และค�าถามลว่งหน้าเขา้มายงับรษิทัฯ

ทัง้น้ี ในปี 2563 บรษิทัฯ มสีดัสว่นของผูถ้อืหุน้รายย่อย (free float) รอ้ยละ 51.41 และมสีดัสว่นการถอืหุน้ของนกัลงทุนสถาบนั 

รวมกนัน้อยกวา่รอ้ยละ 5



วนัประชมุ

1. บรษิทัฯ มนีโยบายในการอ�านวยความสะดวก และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ ซึง่รวมถงึนักลงทุนสถาบนั และผูร้บัมอบฉันทะใหส้ามารถ 

ลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุลว่งหน้าก่อนเวลาประชมุ 1.15 ชัว่โมง มรีะบบการตรวจสอบเอกสารทีไ่มยุ่ง่ยากซบัซอ้น พรอ้มทัง้จดัเตรยีมอากร

แสตมป์ส�าหรบัหนังสอืมอบฉนัทะ รวมถงึมกีารลงทะเบยีนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพื่อความสะดวก รวดเรว็ ขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถ 

ตรวจสอบได ้แมว้า่หลงัจากเปิดการประชมุฯ แลว้ ผูถ้อืหุน้ยงัสามารถลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มการประชมุฯ และใชส้ทิธอิอกเสยีงในวาระทีย่งัมไิด้

พจิารณาลงมตไิด ้นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้บปะพดูคยุกนัโดยมไิดก้ดีกนั หรอืสรา้งอุปสรรคในการตดิต่อสือ่สารระหวา่ง

ผูถ้อืหุน้ดว้ยกนั

2. กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ หรอืบุคคล

ใดๆ เขา้รว่มประชมุแทนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื ข. ตามทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ (แบบหน่ึงแบบใด) พรอ้มแนบ

หลกัฐานตามหลกัเกณฑท์ีไ่ดจ้ดัสง่ใหพ้รอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม เพือ่มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทน และ 

มสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุน้ทีถ่อือยู ่คอื 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง หุน้ประเภทเดยีวกนั มสีทิธอิอกเสยีงทีเ่ทา่เทยีมกนั 

ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มหีุน้มากกวา่หน่ึงประเภท บรษิทัฯ จะเปิดเผยถงึสทิธใินการออกเสยีงของหุน้แต่ละประเภท 

3. ประธานคณะกรรมการทกุคณะ และผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ รวมถงึผูส้อบบญัช ีใหค้วามส�าคญัและเขา้รว่มการประชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีเสมอ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็ ซกัถาม และรว่มรบัฟงัค�าชีแ้จงในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชมุ

และการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ได้

4. ประธานกรรมการบรษิัทมอบหมายให้เลขานุการบรษิัทท�าหน้าที่แจ้งหลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทที่เกี่ยวกบัการประชุม  

การออกเสยีงลงคะแนน และวธิกีารนบัคะแนนในแต่ละวาระ รวมถงึแนะน�ากรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชมุ

5. ประธานกรรมการบรษิทั ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ และด�าเนินการประชุมเรยีงตามวาระทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

เทา่นัน้ โดยไมม่กีารเพิม่วาระทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุแต่อยา่งใด เพือ่ไมเ่ป็นการลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่มประชมุ

ดว้ยตวัเอง

6. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการตรวจสอบการด�าเนินกจิการของบรษิทัฯ โดยประธานและกรรมการในทีป่ระชมุฯ 

จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถาม แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะในทกุวาระอยา่งเพยีงพอ

7. กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระใด จะงดเวน้ในการมสีว่นรว่มในการประชมุพจิารณาวาระนัน้ๆ 

8. ในการนบัคะแนนเพือ่ลงมต ิบรษิทัฯ ไดเ้ชญิอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุฯ เพือ่เป็นสกัขพียาน และท�าหน้าทีเ่ป็นคนกลาง

ในการตรวจสอบความถกูตอ้งของการนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ พรอ้มทัง้เปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ ทัง้เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย 

งดออกเสยีง และบตัรเสยี

9. เลขานุการบรษิทับนัทกึประเด็นซกัถามและขอ้คดิเหน็ที่ส�าคญัไว้ในรายงานการประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคนืบตัรลงมตใิห ้

กบัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัจบการประชมุฯ เพือ่เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป



กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุ้นประจ�ำปี 2563

หลงัประชมุ

1. เปิดเผยใหส้าธารณชนทราบถงึผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมฯ ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ในวนัท�าการถดัไป  

ผา่นระบบ SET Link ของตลาดหลกัทรพัยฯ์

2. น�าส่งรายงานการประชุมฯ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัรายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุม การชีแ้จงขัน้ตอน

การลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมฯ ทราบก่อนด�าเนินการประชุม รวมทัง้บนัทกึประเดน็ ขอ้ซกัถาม รวมถงึค�าถามค�าตอบ 

ตามทีป่ระธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และแจง้ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ พรอ้มทัง้จดัสง่ใหแ้กต่ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และกระทรวงพาณชิยภ์ายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชมุฯ การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีครัง้ที ่14/2563 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการจดัสง่เมือ่วนัที ่

10 สงิหาคม 2563

จากการอ�านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเขา้รว่มประชมุ และสนบัสนุนการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้โดยยดึหลกั

เกณฑแ์ละปฏบิตัติามแนวทางในคูม่อื “AGM Checklist” ทีก่�าหนดโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิคณุภาพในการจดัการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2563 ดว้ยคะแนน 100 คะแนน (ปี 2562 ไดร้บัคะแนน 100 คะแนน)


