
  

  

      

 

 

 

                                                                              

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) 
สิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
บริษัท ซนิเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)  



  

 
สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

และ กรรมการผู้จัดการ 
 

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกท่าน 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมาซินเท็คไดมุ่้งมัน่พฒันาคุณภาพ

งานก่อสร้างและบริการควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจ โดยยึด

มัน่ในหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ซ่ือสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมทุกฝ่าย และผลจาก

ความมุ่งมัน่ตั้งใจจริงของบริษทัในเร่ืองดงักล่าว ทาํใหใ้นปีท่ี

ผา่นมาบริษทัไดรั้บรางวลัและประกาศนียบตัรจากหน่วยงาน

และองค์กรต่างๆ ไดแ้ก่ (1) ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิก

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 

(2) ไดรั้บคดัเลือกใหอ้ยู่ในรายช่ือบริษทัจดทะเบียน Thailand 

Sustainability Investment 2018 หรือ “หุน้ย ัง่ยืน” (3) ไดรั้บ 

Certificate of ESG100 Company จากสถาบนัไทยพฒัน์ (4) 

ไดรั้บรางวลัผูบ้ริหารสูงสุดดีเด่นและรางวลับริษทัจดทะเบียน

ดา้นผลการดาํเนินงานยอดเยีย่ม (ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์มีมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาดระหว่าง 

3,000 – 10,000 ลา้นบาท) จาก SET Award 2018 (5)ไดรั้บ

ประกาศนียบตัร Sustainability Report Award 2018 รายงาน

ความยัง่ยืน และบริษทัยงัคงระดบัความน่าเช่ือถือจากการจดั

อนัดบั Credit Rating ของ TRIS ท่ีอยูใ่นระดบั BBB/Stable  

สําหรับผลการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา บริษัทมี

รายได้รวมจาํนวน 7,428.31 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการปรับตัว

ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีจาํนวน 9,156.70 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่า 

1,728.396 หรือร้อยละ 18.87  กาํไรสุทธิลดลง จาก 985.15 

ลา้นบาท เหลือ 598.84 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 386.31 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 39.21 เน่ืองจากการแข่งขนัทางธุรกิจท่ี

สูงข้ึนและส่วนต่างกาํไรท่ีไดรั้บจากการจดัซ้ือวสัดุลดลง  

 

  

 

 

 

 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างทั้ ง ส้ินจํานวน 26 โครงการ ทั้ งในกรุงเทพฯ 

ปริมณฑล และต่างจังหวดั คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้ งส้ิน 

22,738 ลา้นบาท โดยรับรู้รายไดแ้ลว้ 12,381 ลา้นบาท และมี

มูลค่างานคงเหลือ (Backlog)  10,357 ลา้นบาท ซ่ึงสามารถ

รับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไปจนถึงปี 2564 

 สุดทา้ยน้ี บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ขอขอบคุณผู ้ถือหุ้นและผู ้มี ส่วนได้เ สียทุกฝ่ายท่ีได้ให้การ

สนบัสนุนการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยดีเสมอมา  และขอให้

เช่ือมัน่ไดว้า่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะร่วม

แรงร่วมใจ ทุ่มเทในการดําเ นินงานของบริษัทให้มีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และดําเนินงานโดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือการเติบโตทางธุรกิจ

อยา่งย ัง่ยนืต่อไป          

 

                         

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

   
 

นายจิรโมท พหูสูตร 

กรรมการผูจ้ดัการ 



 

สารบัญ 

 

ส่วนท่ี 1  การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ       

2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ         

3. ปัจจยัความเส่ียง            

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ        

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย          

6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูสําคญัอ่ืน        

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 

8. โครงสร้างการจดัการ 

9. การกํากบัดแูลกิจการ 

10.ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

11.การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

12.รายการระหว่างกนั 

ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

13.ข้อมลูทางการเงินท่ีสําคญั         

14.การวิเคราะห์และคําอธิบายฝ่ายจดัการ        

การรับรองความถูกต้อง 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร        

  ผู้ มีอํานาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทย่อย       

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน       

  และหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท (Compliance)  

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน      

เอกสารแนบ 5    อ่ืนๆ            



 

สวนที่ 1  
การประกอบธุรกิจ 



  บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)                                                                                           

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                         สว่นที่ 1 หวัข้อ 1 หน้า 1 
  

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

• ข้อมูลท่ัวไป  

 ประวตัคิวามเป็นมาของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (”บริษัท”) เดิมช่ือ “บริษัท สยาม ซินเท็ค 

คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2531  

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2535 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2536 โดยท่ีอยู่จดทะเบียนมีสํานกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขท่ี 555/7-11 ซอยสขุมุวิท 63 

(เอกมยั) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  และมีสํานกังานสาขาแห่งท่ีหนึ่ง ตัง้อยู่

เลขท่ี 61 ซอยหลงัสวน ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330 โดยดําเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั

การรับเหมาก่อสร้างและธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือบริการห้องพกั หรือเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

 การประกอบธุรกิจหลกัของบริษัทยงัคงไว้ซึง่การดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้าง

จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ให้บริการตัง้แต่เร่ิมแรกจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะท่ี

เรียกว่า “จดุเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมายรวมตัง้แตง่านขัน้เตรียมการ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานป้องกนัดินทลาย งาน

โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบ

เคร่ืองจกัรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟต์ งานระบบเคร่ืองปรับอากาศ และงานระบบอตัโนมตัิต่างๆ ในตวัอาคาร 

เป็นต้น  

 การรับงานก่อสร้างของบริษัทได้ดําเนินการตามขัน้ตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม ทัง้ในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้างเป็น

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ซึ่งจะมีการกําหนดขัน้ตอน วิธีการเสนอราคา กรอบระยะเวลาการ

ดําเนินการ และเง่ือนไขการก่อสร้างท่ีแตกตา่งกนัออกไป หากบริษัทได้รับการคดัเลือกผ่านการเจรจาตอ่รองราคาและ

ระบเุง่ือนไขการก่อสร้างท่ีพอใจทกุฝ่ายเรียบร้อยแล้ว จงึเกิดการวา่จ้างให้ก่อสร้างในท่ีสดุ 

 โดยทัว่ไปบริษัทจะเป็นผู้ รับเหมาหลกัในการก่อสร้าง เว้นแตเ่ป็นโครงการขนาดใหญ่หรือต้องใช้ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านในการก่อสร้าง อาจพิจารณาเข้าร่วมดําเนินการในลักษณะกิจการร่วมค้ากับบริษัทอ่ืน ซึ่งก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนเทคนิคในการทํางาน การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ด้านตา่งๆ ส่งเสริมการพฒันาด้าน

นวตักรรม  และถือเป็นการขยายศกัยภาพการทํางานของบริษัท เพ่ือเปิดโอกาสในการเข้าร่วมการประมลูโครงการใหญ่ 

ทัง้ภาครัฐบาลและเอกชนตอ่ไปในอนาคต 

 สําหรับแรงงานในการก่อสร้างนัน้ บริษัทมีคนงานรายวนัของตนเองสว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึ่งมาจากการว่าจ้าง

ผู้ รับจ้างชว่งท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนไว้กบับริษัทอยา่งถกูต้อง ซึ่งจะต้องมีคณุสมบตัิผ่านเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดไว้ ซึ่งข้อดี

ในสว่นนีคื้อสามารถกําหนดปริมาณคนงานตามความต้องการในแตล่ะช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม นํามาซึ่งการควบคมุ

คา่ใช้จา่ยได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

 

 

 

 



  บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)                                                                                           

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                         สว่นที่ 1 หวัข้อ 1 หน้า 2 
  

• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   

 ตารางแสดงกลุ่มผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนท่ีชําระแล้ว ณ วันท่ี  

28 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

กลุม่ผู้ ถือหุ้น (เกินร้อยละ 5 ของทนุท่ีชําระแล้ว) จํานวนหุ้น ร้อยละ 

นายจิรโมท       พหสูตูร 188,982,560 11.811 

น.ส.ณิชยา       พหสูตูร 176,031,760 11.002 

นายสขุมุ          พหสูตูร 107,766,600 6.735 

รวมทัง้สิน้ 472,780,920                29.548     

 

1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์  

 เ ป็นผู้ นําในอุตสาหกรรมก่อส ร้าง ท่ี มีการพัฒนาอย่างต่อเ น่ืองในเ ร่ืองคุณภาพ เวลา ค่าใ ช้จ่าย  

ความปลอดภยั ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในงานก่อสร้าง เพ่ือให้ได้ผลงาน

คณุภาพสงู 

 2. พฒันาวิธีการทํางานโดยใช้นวตักรรม เพ่ือสร้างความเป็นผู้ นํา 

 3. บริหารต้นทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 

 4. รักษาพนัธะสญัญา เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และพงึพอใจให้กบัลกูค้า 

 5.  ดํา เ นินการก่อสร้างโดยคํานึง ถึงความปลอดภัย  ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม  

อยา่งมีมาตรฐาน 

วัฒนธรรม 

 บริษัทมีการสร้างและปฏิบตัติามวฒันธรรมของบริษัทอยา่งเข้มแข็งมาช้านาน เปรียบเสมือนการสร้างตกึสงูนัน้

สิ่งสําคญัอยูท่ี่การวางรากฐานท่ีมัน่คงแข็งแรง วฒันธรรมของบริษัทก็เช่นกนั เม่ือได้รับการปฏิบตัิและส่งตอ่จากรุ่นสู่รุ่น

แล้ว จะสามารถหล่อหลอมให้ทุกคนมีความเป็นนํา้หนึ่งใจเดียวกัน สร้างสรรค์และฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือ

ประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานอยา่งสงูสดุ โดยมีข้อตกลงร่วมกนั ดงันี ้

 1. เราจะชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในการทํางาน 

 2. เราจะแบง่ปันทรัพยากรซึง่กนัและกนั 

 3. เราจะพฒันาองค์กรไปด้วยกนั 

 4. เราจะเปิดใจพดูคยุระหวา่งกนั 

 5. เราจะใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่มากท่ีสดุ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 

 บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ รับเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองการก่อสร้างอาคารทุกรูปแบบ และรับงานก่อสร้าง

แบบครบวงจร โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะดําเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภยัสงูสดุ และในชว่ง 3-5 ปีข้างหน้า บริษัท

ตัง้เป้าหมายให้มีรายได้ตดิ 1 ใน 5 ของกลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศไทย 

กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ 

 “Good Man Good Job” หรือ “คนดี งานดี” ยงัคงเป็นประเดน็หลกัท่ีบริษัทใช้ในการกําหนดกลยทุธ์การดําเนิน

ธุรกิจอยา่งเข้มข้น ตอ่เน่ือง 3 ปี ตัง้แตปี่ 2559 – 2561 โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลเพ่ือเพิ่มศกัยภาพใน

การแขง่ขนัให้แก่บริษัทและลกูค้า ดงันี ้

 1. คณุภาพ โดยมุง่เน้นการก่อสร้างท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาชีพ ให้บริการอย่างครบวงจร และสร้างสรรค์งานท่ีได้

คณุภาพควบคู่ไปกับการดแูลด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและส่งเสริมให้เกิด

นวตักรรมในการทํางานครอบคลมุทกุด้าน  

 2. เวลา โดยการสร้างความมัน่ใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับการส่งมอบงานท่ีตรงตามกําหนด และเป็นไปตามท่ี

ระบไุว้ในสญัญาวา่จ้างการก่อสร้างอยา่งครบถ้วน   

 3. คา่ใช้จา่ย โดยการบริหารต้นทนุโครงการและต้นทนุการก่อสร้างอย่างเหมาะสม เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

เพ่ือให้ลกูค้าสามารถแขง่ขนัในธุรกิจได้ 

 4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินงานด้วยหลักการกํากับดแูลกิจการท่ีดี ส่งเสริมให้

พนักงานทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมบริเวณชมุชน สงัคม ผู้อยูอ่าศยัรอบพืน้ท่ีการก่อสร้างอยา่งน้อยท่ีสดุ 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสาํคัญ 

 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั โดยมีลําดบัเหตกุารณ์และประเด็น

สําคญัตา่งๆ ดงันี ้

2531  - ธันวาคม  บริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น  จํากัด จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทจํากัด ด้วยทุนจด

 ทะเบียน 1,000,000 บาท เพ่ือดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทย และกลุ่ม

 บริษัทรับเหมาก่อสร้างสงิคโปร์ 3 กลุม่  

2536 - ตุลาคม แปรสภาพจากบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้ นต่อ

ประชาชนทั่ว ไ ป  และ เ ข้าจ ดทะเ บียนในตลาดหลักท รัพ ย์แห่งประ เ ทศไทย โดย เป ล่ียน ช่ือจาก  

บริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั เป็น บริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

 - กรกฎาคม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อย 

2543 - สิงหาคม เข้าสูก่ระบวนการปรับโครงสร้างหนี ้เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจากระบบอตัรา

แลกเปล่ียนคา่เงินบาทแบบลอยตวั 

2544 - มีนาคม ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมติท่ีประชุมเจ้าหนีย้อมรับ ด้วย

คะแนนสียงร้อยละ 80  
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 - มิถุนายน ลดทุนจดทะเบียนจาก 397,060,000 บาท คงเหลือเพียง 3,970,000 บาท และภายในเดือน

 เดียวกันนัน้ ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,970,000 บาท เป็น 400,000,000 บาท ตามแผนการ

 ปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

2545 - เมษายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตักิารลงทนุในบริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สขุมุวิท จํากดั (บริษัท

ร่วม) เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ด้วยทนุจดทะเบียน 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00 จํานวน 600,000 หุ้น เป็นเงิน 60,000,000 บาท  

2546 - เมษายน ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เน่ืองจากบริษัทได้ปฏิบัติตามแผนการ

 ปรับปรุงโครงสร้างหนีไ้ด้เป็นผลสําเร็จ 

 - กรกฎาคม เปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชี จากเดิมวันท่ี 1 กรกฎาคม สิน้สุด 30 มิถุนายนของปีถัดไป เป็น

 วันท่ี 1 มกราคม สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคมของปีเดียวกัน โดยเร่ิมใช้รอบระยะเวลาบัญชีใหม่ตัง้แต่วันท่ี  

            1 กรกฎาคม 2546 สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2546 เป็นครัง้แรก และยดึถือปฏิบตัจิากนัน้เป็นต้นมา 

- กรกฎาคม ลงนามในหนังสือสัญญากิจการร่วมค้าสยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ - กรุงธน (กิจการร่วมค้า) 

 โดยมีสดัสว่นการลงทนุร้อยละ 51.00 : 24.50 : 24.50 ตามลําดบั เพ่ือเสนอราคาการก่อสร้างโครงการ

ของบริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสญัญามีมลูคา่ 875,000,000 บาท 

- ธนัวาคม ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท จาก 400,000,000 บาท  เ ป็ น  

1,600,000,000 บาท จํานวน 1,600,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเพิ่มทนุแก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ตามสดัสว่น  

1 : 4    

2547 - เมษายน เปล่ียนช่ือบริษัทตามมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น จากเดิม บริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด 

(มหาชน) (Siam Syntech Construction Public Company Limited) เปล่ียนเป็น บริษัท ซินเท็ค  

คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (Syntec Construction Public Company Limited)       

 - พฤษภาคม จดทะเบียนเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทเป็น บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

 (Syntec Construction Public Company Limited) ตามหนงัสือรับรองและหนงัสือบริคณห์สนธิ ซึ่งออก

 โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2547 

- สิงหาคม ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อนมุตัย้ิายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท จากหมวดการฟืน้ฟู

กิจการ (REHABCO) ไปยงักลุม่อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  โดยมีผลตัง้แต่

วนัท่ี 10 กันยายน 2547 เป็นต้นไป เน่ืองจากบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กําหนด 

2548 - พฤศจิกายน บริษัทกบับริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ได้ทําสญัญาร่วมกิจการค้าเบือ้งต้น เม่ือวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2548 เพ่ือร่วมกันจดัเตรียมเอกสารเพ่ือเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านเอือ้อาทรของการเคหะ

แห่งชาติ ประกอบด้วยส่วนของผู้ ร่วมค้าดงันี ้บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 65 และ

บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากดั ร้อยละ 35  

2550 -  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตักิารเข้าร่วมลงทนุท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในนาม  Syntec 

Construction PCL. (LLC) เพ่ือประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างในตา่งประเทศ ด้วยทนุจด ทะเบียนมูลค่า
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36,700,000  AED (UAE DIRHAM) โดยบริษัทลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 46 มลูคา่ 16,882,000 AED (UAE 

DIRHAM) 

2551 - มิถุนายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนในบริษัท  

แนเชอรัล โฮเต็ล สขุมุวิท จํากดั (บริษัทร่วม) โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 25.00 จากทนุจดทะเบียนเดิม 

240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้ น ลดลง 90,000,000 บาท จํานวน 900,000 หุ้ น เหลือเพียง 

150,000,000  บาท จํานวน 1,500,000 หุ้น จึงทําให้บริษัทมีมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมนี ้37,500,000 บาท 

จํานวน 375,000 หุ้น 

- พฤศจิกายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการขายหุ้นของบริษัทร่วมท่ีถือครองมาก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี ้คือหุ้นของบริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สยาม จํากดั (N-Siam) โดยขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมใน N-Siam 

คือ Al Manar Limited และ/หรือบคุคลท่ี Al Manar Limited กําหนด ในราคาท่ีเท่ากบัมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้น 

(Par Value) ซึง่มีมลูคา่การขายทัง้สิน้ 384,998,500 บาท  

2552 - มกราคม Syntec Construction PCL. (LLC) เรียกชําระคา่หุ้นครัง้แรกมูลค่า 10,000,000 AED (UAE 

 DIRHAM) หรือร้อยละ 27.25 ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด ดังนัน้ บริษัทต้องจ่ายชําระค่าหุ้ นตามสัดส่วน

 มลูคา่ 4,600,000 AED (UAE DIRHAM) หรือคดิเป็น 43,830,000 บาท 

 - ตุลาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เลิกลงทุน ในบริษัทร่วมทุน Syntec Construction PCL. 

 (LLC) เ น่ืองจากผลการดําเนินงานในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวไม่เ ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ ไ ว้  โดยมี

 ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินระดบัโลก   

2555 - มีนาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตัง้บริษัท  เอส  ซี  อาร์  แอสเซ็ท  แมเนจเม้นท์  จํากัด  

(บริษัทยอ่ย) เพ่ือประกอบธุรกิจลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เช่า ด้วยทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

จํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 52.00 หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 

52,000,000 บาท จํานวน 520,000 หุ้น  

2556 - กรกฎาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติซือ้หุ้ นเพิ่มทุนครัง้ท่ี 1 จากบริษัท เอส  ซี อาร์  แอสเซ็ท  

แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุ้น เพิ่มอีก 

50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุ้น เป็น 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุ้น โดย บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ น 

ร้อยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทุนตามสดัส่วนแล้วจึงคิดเป็นเงินลงทุนของบริษัท มูลค่า  78,000,000 บาท จํานวน 

780,000 หุ้น 

 - ตุลาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตัง้บริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แซม เอช อาร์ จํากัด 

 (บริษัทย่อย)  เ พ่ือประกอบธุรกิจการบริหารงานบุคคลสําหรับโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และ

 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เชา่อ่ืนๆ ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ  

100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 หรือคิดเป็นมูลคา่เงินลงทนุ 999,700 บาท จํานวน 9,997 หุ้น และ

บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) เพ่ือประกอบธุรกิจการบริหารงานโรงแรม เซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท์ และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เชา่อ่ืนๆ ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000  บาท จํานวน 10,000 หุ้น 
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มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.97 หรือคดิเป็นมลูคา่เงิน ลงทุน 749,700  บาท จํานวน 

7,497 หุ้น  

 - พฤศจิกายน  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนครัง้ท่ี 2 จากบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท 

 แมเนจเม้นท์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) จากทนุจดทะเบียนเดมิ 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุ้น  

เพิ่มอีก  40,000,000 บาท จํานวน 400,000 หุ้น เป็น 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุ้น โดย บ ริ ษั ท

ถือหุ้นร้อยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทนุตามสดัสว่นแล้ว จงึคดิเป็นเงินลงทนุของบริษัท คดิเป็นมลูคา่ เ งิ น ล ง ทุ น 

98,800,000 บาท จํานวน 988,000 หุ้น 

 - พฤศจิกายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการกําหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

 ซึ่งระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางกํากับกิจการท่ีดีของบริษัท โดยร่วม

 เป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันปฏิเสธการเป็นผู้ ให้ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

 ตอ่ต้านทจุริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 

- ธนัวาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัใิห้เปล่ียนช่ือบริษัทยอ่ย จากบริษัท แซม เอช อาร์  จํากดั 

เป็น บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

- ธันวาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ซินเท็ค  

แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนดําเนินการในปัจจุบนั จากเดิมมีทุนจด

ทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74.97 หรือคิด

เป็นมูลค่าเงินลงทุน 749,700 บาท จํานวน 7,497 หุ้น ลดลงร้อยละ 20 คงเหลือร้อยละ 54.97 คิดเป็นเงิน

ลงทนุ 549,700 บาท   

2557 - มกราคม เพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด เพ่ือ

รองรับระเบียบการว่าจ้างบคุคลตา่งด้าว จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น เพิ่มอีก 

1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น เป็น 2,000,000 บาท จํานวน 20,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นเดิมร้อยละ 

99.97 เม่ือเพิ่มทุนแล้วจึงเปล่ียนสัดส่วนการถือหุ้ นใหม่เป็น 99.985 คิดเป็นเงินลงทุนของบริษัท มูลค่า 

1,999,700 บาท จํานวน 19,997 หุ้น 

- มิถนุายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตักิารเพิ่มทนุครัง้ท่ี 3 จากบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท  

แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุ้น เพิ่มอีก 

50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุ้น เป็น 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้น โดย บริษัทถือหุ้น 

ร้อยละ 52.00 เ ม่ือเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้วจึงคิดเป็นเงินลงทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่าเ งินลงทุน  

124,800,000 บาท จํานวน 1,248,000 หุ้น 

- พฤศจิกายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตั ิ

(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย” โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกัน 

ปฏิเสธการเป็นผู้ ให้ใน “โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  
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2558 - เมษายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติตัดเงินลงทุนของ  บริษัท  สลิลธารา จํากัด  (บริษัทท่ี                

 เก่ียวข้อง) ออกจากงบการเงินและแผนผังโครงสร้างการถือหุ้ นของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้ นร้อยละ  5.00 

 เน่ืองจากเม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2558 ศาลฎีกามีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดย

 เจ้าหน้าท่ีงานพิทกัษ์ทรัพย์และอยูร่ะหวา่งดําเนินการทางกฎหมาย  

 - มิถนุายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตักิารเพิ่มทนุครัง้ท่ี 4 จากบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท  

 แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้น เพิ่มอีก 

160,000,000 บาท จํานวน 1,600,000 หุ้น เป็น 400,000,000 บาท จํานวน 4,000,000 หุ้น  โดยบริษัทถือหุ้น

ร้อยละ 52.00 เม่ือเพิ่มทนุตามสดัส่วนแล้ว จึงคิดเป็นเงินลงทนุของบริษัท มลูคา่เงินลงทนุ 208,000,000 บาท 

จํานวน 2,080,000 หุ้น 

- สิงหาคม ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสัง่พิทกัษ์ทรัพย์ของบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากดั (กิจการ ร่ วม ค้า

ซินเท็ค-ไมวาน) ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 และตอ่มาในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 ศาลล้มละลายกลางได้มีคํา

พิพากษาให้บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากดั ล้มละลาย โดยบริษัทมีสว่นของผู้ ร่วมค้าร้อยละ 65  

- ตลุาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจดัตัง้บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด (บริษัท

ย่อย) เพ่ือประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เช่าอ่ืนๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

จํานวน 10,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 หรือคิดเป็น มลูคา่เงินลงทุน 600,000  

บาท จํานวน 6,000 หุ้น 

- ธนัวาคม เกิดเหตกุารณ์ควบรวมกิจการกนัระหวา่งบริษัท ทางดว่นกรุงเทพ  จํากดั (มหาชน) (BECL)  แ ล ะ

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BECL) เกิดเป็นบริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

(BEM) ในการนีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้คงมลูคา่เงินลงทนุไว้เท่าเดิมและไม่เพิ่มทนุตามสดัส่วน 

จงึทําให้สดัสว่นการถือครองหุ้นของบริษัทเปล่ียนไปจากเดิม โดยหุ้น BMCL ร้อยละ 1.18 เปล่ียนเป็นหุ้น BEM 

ร้อยละ 0.49      

2559 - 22 เมษายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล 

พาร์ทเนอร์ส จํากดั (บริษัทยอ่ย) จากทนุจดทะเบียนเดมิ 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 

บาท เพิ่มอีก 999,000,000 บาท จํานวน 9,990,000 หุ้น เป็น 1,000,000,000 บาท จํานวน 10,000,000 หุ้น 

โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 หรือคิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้สิน้ 600,000,000 บาท จํานวน 6,000,000 หุ้น เพ่ือ

รองรับการได้มาซึง่สินทรัพย์ในโครงการเอท ทองหลอ่ เรสซิเด้นท์ 

 - 27 เมษายน บริษัท  ซี  เอส  เอ็ม  แคปปิตอล  พาร์ทเนอร์ส  จํากัด  (บริษัทย่อย) ได้จดทะเบียนรับโอน

 กรรมสิทธ์ิในห้องชุดโครงการเอท ทองหล่อ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยูโอบี ฟรีโฮลด์ มูลค่ารวม 

 2,495,000,000 บาท โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นห้องชุดจํานวน 137 ห้อง พร้อมอุปกรณ์และงานระบบ

 สาธารณูปโภค ตัง้อยู่เลขท่ี 88 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

 กรุงเทพมหานคร 10110  

 - 10 พฤษภาคม บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด (บริษัทย่อย) จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

 กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อย  
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- 26 ธนัวาคม บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และได้จดทะเบียนเสร็จการ

ชําระบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อย 

2560 - 20 มิถุนายน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื อ้หุ้ นของบริษัท  เอส  ซี  อาร์  

แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั (บริษัทยอ่ย) จากผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ท่ีประสงค์จะขายหุ้นจํานวน 640,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 64,000,000 บาท ซึ่งทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทเปล่ียนแปลงไป จากเดิม

มลูค่า 208,000,000 บาท จํานวน 2,080,000 หุ้น หรือร้อยละ 52 เป็นมูลค่า 272,000,000 บาท จํานวนหุ้น 

2,720,000 หุ้น หรือร้อยละ 68 

- 24 กรกฎาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนตามสดัส่วนในบริษัท เอส ซี อาร์ 

แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท จํานวน 4,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพิ่มอีก 200,000,000 บาท จํานวน 2,000,000 หุ้น เป็น 600,000,000 บาท จํานวน 

6,000,000 หุ้ น โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 68 หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทัง้สิน้ 408,000,000 บาท จํานวน 

4,080,000 หุ้น  

- 3 สิงหาคม ปิดกิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค – วิจิตรภณัฑ์ - กรุงธน โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51 

2561 -  16 มีนาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท ดังนี ้นายสมชาย  

ศริิเลิศพานิช กรรมการผู้จดัการ ให้ดํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และยงัคงดํารงตําแหน่งรองประธาน

กรรมการ และกรรมการบริษัทเช่นเดิม, นายจิรโมท พหูสูตร ผู้ จดัการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการผู้จดัการ และยงัคงดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเช่นเดิม และนางสาวนชุนาท สิริศภุมิตร ผู้จดัการ

ฝ่ายบญัชี ให้ดํารงตําแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี 

-  23 เมษายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนตามสดัส่วนในบริษัท ซี เอส เอ็ม 

แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั (บริษัทยอ่ย) จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท จํานวน 10,000,000 

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพิ่มอีก 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุ้น เป็น 1,100,000,000 บาท 

จํานวน 11,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 60 หรือคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทัง้สิน้ 660,000,000 บาท 

จํานวน 6,600,000 หุ้น  

- 15 พฤษภาคม ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติจดัตัง้บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มรายได้จากการให้บริการห้องพักท่ีจังหวัดภูเก็ต ด้วยทุนจดทะเบียน 

1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 69.98 หรือคิดเป็นมลูคา่

เงินลงทุน 699,800 บาท จํานวน 6,998 หุ้น และบริษัท เจที เทน จํากัด เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่ม

รายได้จากการให้บริการห้องพกัท่ีจงัหวดัชลบรีุ ด้วยทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มลูคา่

หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 84.98 หรือคดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุ 849,800 บาท จํานวน 8,498 หุ้น 

- 20 มิถนุายน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมตอินมุตัเิพิ่มทนุจดทะเบียนในบริษัท เจที เทน จํากดั จากทนุจด

ทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพิ่มอีก 99,000,000 บาท จํานวน 

990,000 หุ้น เป็น 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุ้น โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 84.98 หรือคิดเป็นมลูคา่

เงินลงทนุทัง้สิน้ 84,980,000 บาท จํานวน 849,800 หุ้น  
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- 9 กรกฎาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการตดัหนีสู้ญท่ี ของกิจการร่วมค้า สยามซินเท็ค- 

วิจิตรภณัฑ์-กรุงธน จํานวน 11,100,000 บาท โดยตัง้สํารองไว้เรียบร้อยแล้ว   

- 3 ธันวาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการซือ้หุ้นของ บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด จากเดิม

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 69.98 หรือคดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุ 699,800 บาท จํานวน 6,998 หุ้น เพิ่มอีกร้อยละ 10.00 

หรือคิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุ 100,000 บาท จํานวน 1,000 หุ้น ดงันัน้บริษัทจึงถือหุ้นร้อยละ 79.98 หรือคิดเป็น

มลูคา่เงินลงทนุ 799,800 บาท จํานวน 7,998 หุ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนสดัส่วนผู้ ถือ

หุ้น 

- 3 ธันวาคม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน ภายใน

วงเงินสงูสดุ 200,000,000 บาท คดิเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 60,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.75 ของหุ้นท่ีจําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมด โดยจะดําเนินการซือ้หุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกําหนดตัง้แต่ 17 ธันวาคม 

2561 ถึง 16 ธนัวาคม 2562  

1.3 แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษัทมีนโยบายแบ่งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

                                                                            
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED COMPANY  

BC 0.44% 

 

 

BEM 0.49% 

 

 

ASSOCIATED SUBSIDIARY 

NHSU 25.00% 

 

 

SCR 68.00% 

 

N Ville 99.97% 

 
CSM 60.00% 

 
PT 3 Land 69.98% 

 
JT 10   84.98% 
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คาํอธิบายตัวย่อช่ือบริษัท  

1. SCR     : บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ จํากดั  

2. N Ville :    บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

3. CSM    : บริษัท ซี เอส เอม็ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั  

4. PT 3 Land  : บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั // จดทะเบยีนจดัตัง้กิจการ ปี 2561 // อยู่ระหว่างการจดทะเบยีนเปลี่ยนสดัส่วนผู้ ถือหุ้น 

5. JT 10     : บริษัท เจที เทน จํากดั  // จดทะเบยีนจดัตัง้กิจการ ปี 2561 

6. NHSU  : บริษัท แนเชอรัล โฮเตล็ สขุมุวิท จํากดั 

7. BEM    : บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

8. BC       : บริษัท บางกอกคลบั จํากดั  

• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

- บริษัทย่อย 

1. บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั (SCR)  

ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า บริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อย

ละ 68.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 6,000,000 หุ้น 

มลูคา่หุ้นละ 100 บาท หรือคดิเป็นมลูคา่เงินลงทนุทัง้สิน้ 408,000,000 บาท จํานวน 4,080,000 หุ้น ปัจจบุนัมีโครงการ

ระหว่างดําเนินการ 3 แห่ง ได้แก่ โครงการซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา (Citadines Grand Central Sriracha), 

โครงการซัมเมอร์ เซ็ท ศรีราชา (Somerset Central Sriracha) และโครงการเดอะ โซน ปราจีนบุรี (The Zone 

Prachinburi)  

 2. บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั (N Ville)  

             ประกอบธุรกิจดําเนินการบริหารบคุลากรสําหรับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และอสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ 

โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  99.97 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว (ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็น 20,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) ให้บริการด้านการบริหารจดัการสิทธิการเช่าอาคาร เดอะ ดชัเชส โฮ

เทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (เดมิช่ือ แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้นท์)  

 3. บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ จํากดั (CSM) 

 ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หรือพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วน

ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว (ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 

11,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 

 4. บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั (PT 3 Land) 

 ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เช่า โดยบริษัทถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 69.98 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 10,000 

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 
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 5. บริษัท เจที เทน จํากดั (JT10) 

 ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เช่า โดยบริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 84.98 ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว (ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 

1,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 

บริษัทร่วม 

 1. บริษัท แนเชอรัล โฮเตล็ สขุมุวิท จํากดั (NHSU)  

             ประกอบธุรกิจประเภทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ  25.00 ของทนุจดทะเบียนท่ี

ชําระแล้ว (ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน 150,000,000 บาท แบง่ออกเป็น 1,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท) 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

 1. บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) (BEM) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.49 

  2. บริษัท บางกอกคลบั จํากดั (BC) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0.44 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมคา้ และบริษัททีเ่ก่ียวข้องกนั  

ช่ือกิจการ 

 
สัญชาติ 

การถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัทย่อย    

1. บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ จํากดั ไทย 68.00 เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

2. บริษัท แนเชอรัล วลิล์ เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์  

    แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ไทย 99.97 เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

3. บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

4. บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั 

5. บริษัท เจที เทน จํากดั 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

60.00 

69.98 

84.98 

เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

เป็นบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกนั 

บริษัทร่วม    

1.บริษัท แนเชอรัล โฮเตล็ สขุมุวทิ จํากดั ไทย 25.00 เป็นบริษัทร่วม 

กิจการร่วมค้า    

1. กิจการร่วมค้า สยามซนิเทค็-วจิิตรภณัฑ์-กรุงธน ไทย 51.00 เป็นกิจการร่วมค้า จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ว 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน    

1.  บริษัท ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ไทย 0.49 เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

2.  บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่เป็นผู้ ร่วมค้าของ

กิจการร่วมค้า ซินเทค็-ไมวาน (จนถึงวนัท่ี 19 ต.ค.58) 

3.  บริษัท สยาม ซนิเทค แพลนเนอร์ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

4.  บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

5.  บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 

6.  บริษัท นารายณ์ภณัฑ์ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีกรรมการ

เก่ียวข้องกบักรรมการของบริษัท 

7.  บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี ้จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีกรรมการ

เก่ียวข้องกบักรรมการของบริษัท 
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8.  บริษัท พิงค์ คาเฟ่ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีกรรมการ

เก่ียวข้องกบักรรมการของบริษัท 

9. บริษัท เซฟ ซีร่ีส์ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัโดยมีผู้ ถือหุ้นเป็น

ผู้บริหารสําคญัของบริษัท 

10. บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชัน่ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยการถือหุ้นทางอ้อม 

11. บริษัท มัน่คงแสงทอง โฮลดิง้ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั

กบับริษัท 

12. บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นเก่ียวข้อง

กบักรรมการของบริษัท 

13. บริษัท เวลตี ้ลิฟวิง่ จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นเก่ียวข้อง

กบักรรมการของบริษัท 

14. บริษัท เชือ้ไพบลูย์สตีล จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีกรรมการ

เก่ียวข้องกบักรรมการหรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

15. บริษัท ไร้ท์แมน ภตัตาคาร จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั โดยมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนั 

16. บริษัท ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้ นและ

กรรมการเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นและกรรมการของ

บริษัท 

17. บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั ไทย - เป็นบริษัทท่ีเ ก่ียวข้องกัน โดยมีผู้ ถือหุ้ นและ

กรรมการเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท

ย่อย 

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน    

1. บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 6 ทา่น ไทย - เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั โดยเป็นกรรมการ

บริษัท ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหารคนสําคญั หรือบคุคลท่ี

เก่ียวข้องกบัผู้บริหารสําคญั 

2.  ผู้บริหารสําคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอํานาจ และความรับผิดชอบ การ

วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจการต่างๆ ของ

กิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึง

กรรมการของกลุ่มบริษัท/บริษัท (ไม่ว่าจะทํา

หน้าท่ีเป็นผู้บริหารหรือไม่) 
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัทมีการแบง่ลกัษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ธุรกิจการให้บริการห้องพกั (Service Apartment) ซึง่ถือเป็นธุรกิจรองของบริษัท มีสดัส่วนรายได้ท่ีมัน่คงและ

สงูขึน้เป็นลําดบั โดยดําเนินงานผา่นบริษัทและบริษัทย่อยตา่งๆ แยกตามประเภทการเป็นเจ้าของได้ดงันี ้

 1.1 ผู้พฒันาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (SCR) 

ปัจจบุนัมีโครงการระหวา่งดําเนินการ 3 แหง่ ซึง่เปิดดําเนินการแล้ว 1 แหง่ คือ  

 

   
- โครงการซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา (Citadines Grand Central Sriracha) ตัง้อยู่ท่ี 99/9 ถนน

เทศบาล 1 ตําบลศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ เปิดดําเนินการเม่ือเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา เป็นโครงการโรงแรมสงู 8 ชัน้ 

ห้องพกัจํานวน 136 ห้อง พืน้ท่ีรวม 9,492 ตารางเมตร ให้บริการเช่าห้องพกัอาศยัระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งลกูค้าส่วน

ใหญ่เป็นชาวตา่งชาต ิโดยเฉพาะญ่ีปุ่ นท่ีทํางานในนิคมอตุสาหกรรมในจงัหวดัชลบรีุและระยอง และด้วยทําเลท่ีสะดวก

ของโรงแรมซึ่งเป็นจังหวัดท่ีเป็นตวัเลือกชัน้ยอดสําหรับนักท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมายังประเทศไทย จึงสามารถ

เดินทางต่อไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ผู้ เข้าพกัจะได้รับประสบการณ์อนัดีเย่ียมจากมาตรฐานบริการของ

โรงแรมเครือ Ascott International ด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทางโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุก

ห้องและพืน้ท่ีสาธารณะ แผนกต้อนรับ 24 ชัว่โมง ห้องปลอดบหุร่ี ท่ีจอดรถ และบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน เป็นต้น 

และยังมีในส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกทางนนัทนาการท่ีจดัเตรียมไว้ให้บริการอย่างครบครัน เช่น ห้องฟิตเนส  

ซาวนา่ สวนสาธารณะ และสระวา่ยนํา้กลางแจ้ง เป็นต้น  

โดยในปี 2561 มียอดการเข้าพกัโดยเฉล่ีย 83% และ 81% ในปี 2560  

2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
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- โครงการซมัเมอร์เซ็ท ฮาเบอร์วิว ศรีราชา (Somerset Harbourview Sriracha) ตัง้อยูเ่ลขท่ี 88 ถนนสรุศกัดิ์

สงวน ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ ซึง่ไมไ่กลจากโครงการแรก เป็นโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สงู 19 

ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ ด้วยห้องพกัจํานวน 176 ห้อง พืน้ท่ีรวม 19,422 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะให้บริการเช่าห้องพกั

อาศยัระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนญ่ีปุ่ นท่ีทํางานในนิคมอุตสาหกรรม

จงัหวดัชลบรีุและระยอง ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีเป็นตวัเลือกชัน้ยอดสําหรับนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมเดินทางมายงัประเทศไทย จึง

สามารถเดนิทางตอ่ไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ ได้อยา่งง่ายดาย ผู้ เข้าพกัจะได้รับประสบการณ์อนัดีเย่ียมจากมาตรฐานบริการ

ของโรงแรมเครือ Ascott International ด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ  ท่ีทางโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi 

ทกุห้องและพืน้ท่ีสาธารณะ แผนกต้อนรับ 24 ชัว่โมง ห้องปลอดบหุร่ี ท่ีจอดรถ และบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ห้องฟิต

เนส ซาวนา่ สวนสาธารณะ และสระวา่ยนํา้กลางแจ้ง เป็นต้น  

โดยในปี 2561 มีความคืบหน้าด้านงานโครงสร้างซึง่แล้วเสร็จในชว่งปลายเดือนมีนาคม งานสถาปัตยกรรมแล้ว

เสร็จในเดือนตลุาคม และจะเปิดดําเนินงานในต้นเดือน มกราคม 2562  

 

 

     
 

- โครงการเดอะ โซน ปราจีนบุรี (The Zone Prachinburi) ตัง้อยู่ท่ีอ่านคลองรัง้ อําเภอศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดั

ปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคม

อตุสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบรีุ เป็นโครงการขนาดใหญ่ แบง่เป็นส่วนของห้องพกั 2 อาคาร จํานวน 306 ห้อง และพืน้ท่ี

สว่นของร้านค้าให้เชา่ประมาณ  2,000 ตารางเมตร พืน้ท่ีรวม 20,578 ตารางเมตร พร้อมสําหรับรองรับการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจของลูกค้าท่ีมีอํานาจการจบัจ่ายใช้สอยท่ีสูงขึน้ในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียงในอนาคต ซึ่ง

โครงการได้ผา่นขัน้ตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว แตย่งัชะลอการดําเนินงานก่อสร้าง  
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ผู้พฒันาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั (PT3) ปัจจบุนัมีโครงการระหว่าง

ดําเนินการ 1 แหง่ คือ  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

- โครงการครอสท ูไวบ์ ป่าตอง เซ็นเตอร์ ( X2 VIBE PATONG CENTER ) ตัง้อยู่ท่ี ตําบลป่าตอง อําเภอกระทู้   

จงัหวดัภูเก็ต ซึ่งตัง้อยู่บนถนนประชาอทิุศ 100 ปี สาย 3 อยู่ห่างจากห้างจงัซีลอน ประมาณ 300 เมตร  เป็นโครงการ

โรงแรมสูง 8 ชัน้ ด้วยห้องพกัจํานวน 323 ห้อง พืน้ท่ีรวม 22,144 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะให้บริการเช่าห้องพกั

อาศยัระยะสัน้ ซึ่งลกูค้าส่วนใหญ่เป็นชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะชาวออสเตรเลีย ชาวจีน และ ชาวยโุรป ท่ีชอบท่องเท่ียว

เกาะทางใต้ของประเทศไทย และด้วยทําเลท่ีสะดวกของโรงแรม ซึ่งห่างจากชายหาดป่าตอง ประมาณ 500 เมตร ทําให้

นกัทอ่งเท่ียวสามารถเดินไปยงัชายหาดได้อย่างสะดวก และยงัใกล้กบัซอยบางลา แหล่งท่องเท่ียวยามค่ําคืนช่ือดงัของ

ป่าตองอีกด้วย 

โดยโรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีจดัเตรียมไว้ให้อย่างครบครัน เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้องและพืน้ท่ี

สาธารณะ แผนกต้อนรับ 24 ชัว่โมง ห้องปลอดบหุร่ี  ห้องนอนติดระเบียง ท่ีจอดรถ และบริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน 

เป็นต้น และยงัมีในสว่นของกิจกรรมทางสนัทนาการตา่ง ๆ เชน่ ห้องฟิตเนส ซาวนา่ สวนสาธารณะ ร้านอาหาร และสระ

วา่ยนํา้กลางแจ้ง  เป็นต้น  

คาดว่าจะเร่ิมดําเนินขัน้ตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเร่ิมก่อสร้างในไตรมาสท่ี 4 ปี 2562  

โดยงานโครงสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมีนาคม ส่วนงานสถาปัตยกรรมจะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม ปี 2563 

และเม่ือได้รับเอกสารอนญุาตเปิดใช้อาคารเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเปิดดําเนินการได้อยา่งเตม็รูปแบบต้นปี 2564 

 

 

 

 



 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)    สว่นที่ 1 หวัข้อ 2 หน้า 4 

  

ผู้พฒันาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริษัท เจที เทน จํากัด (JT10) ปัจจบุนัมีโครงการระหว่าง

ดําเนินการ 1 แหง่ คือ  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- โครงการนีต้ัง้อยู่ท่ี อําเภอบางละมงุ ตําบลนาจอมเทียน จงัหวดัชลบรีุ ซึ่งตัง้อยู่ในซอยนาจอมเทียน 10  เป็น

โครงการโรงแรม สงู 6 ชัน้ ด้วยห้องพกัประมาณ 120 ห้อง พืน้ท่ีรวม 15,000 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะให้บริการเช่า

ห้องพักอาศยัระยะสัน้ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยท่ีชอบท่องเท่ียวเป็นครอบครัว ชาวจีน และ ชาวยุโรปท่ีต้องการ

พกัผอ่นริมชายหาด และไมไ่กลจากกรุงเทพฯ  ซึ่งโรงแรมตัง้อยูต่ิดชายหาดพทัยา-นาจอมเทียน มีความสงบ ลกูค้าท่ีมา

ใช้บริการของโรงแรมได้ผอ่นคลายกบับรรยากาศริมทะเล และร่มร่ืนด้วยทิวต้นสนอายกุวา่ร้อยปี   

โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทางโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้องและพืน้ท่ีสาธารณะ 

แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องปลอดบุหร่ี  ห้องนอนติดระเบียง ห้องนอนวิวทะเล ท่ีจอดรถ และบริการรถรับ-ส่งถึง

สนามบนิ เป็นต้น และยงัมีในสว่นของสิ่งอํานวยความสะดวกทางสนัทนาการท่ีจดัเตรียมไว้ให้บริการอย่างครบครัน เช่น 

ห้องฟิตเนส ซาวนา่ สวนสาธารณะ ร้านอาหาร และสระวา่ยนํา้กลางแจ้ง  เป็นต้น  

คาดว่าจะเร่ิมดําเนินขัน้ตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เร่ิมก่อสร้างไตรมาสท่ี 4 ปี 2562  งาน

โครงสร้างจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนมีนาคม ส่วนงานสถาปัตยกรรมจะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม ปี 2563 และเม่ือ

ได้รับเอกสารอนญุาตเปิดใช้อาคารเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเปิดดําเนินการได้อยา่งเตม็รูปแบบต้นปี 2564 
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 1.2 เจ้าของกรรมสิทธ์ิ (Freehold) ดําเนินงานโดยบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด (CSM) 

ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เช่า โดยเข้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิอาคารชุด โครงการเอท  

ทองหลอ่ เรสซิเด้นท์ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559  

   

    

  โครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเด้นท์ ตัง้อยู่บนทําเลท่ีดีท่ีสุดในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารสงู 15 ชัน้ เป็นโครงการอาคารรูปแบบผสมระหว่างพืน้ท่ีร้านค้า 47 ห้อง และ

ห้องพกัจํานวน 148 ห้อง พืน้ท่ีรวม 23,626 ตารางเมตร โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกทัง้ ลิฟต์ ท่ีจอดรถ การรักษาความ

ปลอดภยั 24 ชัว่โมง กล้องวงจรปิด สระว่ายนํา้ ห้องซาวน่า ฟิตเนส สวนหย่อม และพืน้ท่ีจดับาร์บีคิว เป็นต้น ผู้ เข้าพกั

จะพบกบัไลฟ์สไตล์ท่ีทกุความสะดวกสบายอยูใ่กล้แคก้่าว ไมว่่าจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าท่ีใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ร้านค้า

ร้านอาหารระดับไฮเอนด์ ร้านสะดวกซือ้ ห้างสรรพสินค้าชัน้นํา โรงพยาบาล โรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัย 

พิพิธภณัฑ์ แม้กระทัง่แหลง่บนัเทิงยามค่ําคืน   

ในปีท่ีผา่นมามีการปรับปรุงห้องพกั 105 ห้อง และพืน้ท่ีส่วนกลางรวม 300 ตารางเมตร ซึง่แล้วเสร็จทัง้หมด

ปลายปี ทัง้นี ้จะมีการปรับแผนการตลาด โปรโมชัน่สง่เสริมการขายเพ่ือปรับราคาคา่เชา่ให้สงูขึน้ ในสว่นของเซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท์ มีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียในปี 2561 ท่ี 60.25% และปี 2560 ท่ี 73.68%  ซึง่เป็นผลมาจากการปิดปรับปรุง

ห้องพกับางสว่น และสําหรับอตัราการเชา่พืน้ท่ีร้านค้าเฉล่ียในปี 2561 ท่ี 93% และปี 2560 ท่ี 91%  
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1.3 เจ้าของสิทธิการเช่า (Leasehold) ดําเนินงานโดยบริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั (N Ville) ประกอบธุรกิจดําเนินการบริหารบคุลากรสําหรับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และ

อสงัหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ โดยบริหารจดัการสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร เดอะ ดชัเชส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (เดิมช่ือ  

แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้นท์) ซึ่งได้สิทธิการเช่านาน 19 ปี 7 เดือน 17 วนั โดยเข้าเป็นเจ้าของสิทธิเม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 

2556 จนถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2576 

     

    

เดอะ ดชัเชส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (เดมิช่ือ แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเดนท์) ตัง้อยู่ในซอยหลงัสวน เปิดให้บริการ

ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม ปี 2556 เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวสงู 29 ชัน้ จํานวนห้องพกั 165 ห้อง บนพืน้ท่ี 21,507 ตารางเมตร 

ขึน้ช่ือในเร่ืองห้องพกัท่ีกว้างขวาง ครบครันด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นภายในห้องพกั บรรยากาศเงียบสงบเป็น

ส่วนตวัในทําเลใจกลางย่านธุรกิจท่ีคึกคกั ทําให้เหมาะสําหรับการเข้าพกัทัง้แบบระยะสัน้และระยะยาว ทุกๆ ห้องมา

พร้อมกบัวิวเมืองท่ีสวยงาม นอกจากนี ้โรงแรมยงัมีบริการตา่งๆ สําหรับนกัธุรกิจ อาทิ ห้องประชมุขนาดเล็กและบริการ

เลขานุการครบวงจรอีกด้วย พร้อมทัง้สระว่ายนํา้กลางแจ้ง ซาวน่า ฟิตเนส ห้องอาหาร ฟรี Wi-Fi ทุกห้องและพืน้ท่ี

สาธารณะ มีพืน้ท่ีจดักิจกรรมและงานอีเว้นท์ขนาด 55 ตารางเมตร และยงัมีบริการจองทวัร์/ตัว๋ บริการคอนเซียช และ

หนงัสือพิมพ์ฟรีในล็อบบี ้มีรถรับส่งสนามบิน (24 ชัว่โมง) ให้บริการแก่ผู้ เข้าพกัโดยคิดคา่บริการเพิ่มเติม มีท่ีจอดรถฟรี

ภายในท่ีพกัอีกด้วย และด้วยทําเลท่ีสดุแสนจะสะดวกสบายนี ้ผู้ เข้าพกัจึงสามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีตา่งๆ ไม่ว่าจะ

เป็นร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิง้ และย่านบนัเทิงได้อย่างรวดเร็ว หรือหากต้องการไปยังจุดอ่ืนของกรุงเทพ ก็มี

ทางเลือกในการเดนิทางท่ีหลากหลาย รวมถึงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยสถานีท่ีใกล้ท่ีสดุ (เพลินจิต) สามารถเดินโดยใช้เวลา

เพียง 10 นาทีเทา่นัน้  

โดยในปี 2561 มียอดการเข้าพกัโดยเฉล่ีย 79.18% และ 82.24% ในปี 2560  
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2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Construction) เป็นธุรกิจหลกัโดยรับงานก่อสร้างทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน 

ให้บริการงานก่อสร้างหลากหลายประเภท เช่น อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารสํานกังาน โรงพยาบาล โรงแรม ศนูย์การค้า 

โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เป็นต้น การดําเนินงานก่อสร้างของบริษัทนัน้สามารถแบ่งการ

ดําเนินงานได้ 3 ลกัษณะคือ 

 1.  ผู้ รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) บริษัทจะดําเนินการเสนองานในนามของบริษัทเพ่ือเป็นผู้ รับเหมา 

โดยการย่ืนเสนอราคา ประกวดราคา หรือการเจรจาต่อรองกับเจ้าของโครงการโดยตรง และในกรณีท่ีเป็นโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่หรือเป็นงานก่อสร้างท่ีต้องอาศยัความชํานาญเฉพาะด้าน บริษัทจะมีการว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงท่ีมี

ความชํานาญเข้ามาดําเนินงานในบางสว่น ซึง่การคดัเลือกผู้ รับเหมาชว่งนัน้บริษัทจะมีการพิจารณาผลงานในอดีต และ

ความนา่เช่ือถือ โดยบริษัทจะไมพ่ึง่พาผู้ รับเหมาชว่งรายใดรายหนึง่เป็นพิเศษ 

 2.  ผู้ รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) บริษัทจะรับงานโดยการรับจ้างจากผู้ รับเหมารายอ่ืนท่ีได้รับงานโดยตรง

จากเจ้าของโครงการ โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นผู้ รับเหมาชว่งจากบริษัทผู้ รับเหมาท่ีมีช่ือเสียง และมีฐานะทางการเงินท่ี

มัน่คง 

 3.  กิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทอาจมีการร่วมประกอบธุรกิจของบคุคลหรือกิจการตัง้แตส่องคนขึน้ไป 

โดยมีการร่วมลงทนุไมว่า่จะเป็นเงินทนุ ทรัพย์สิน แรงงาน เทคโนโลยี หรืออ่ืน ๆ ภายใต้ข้อตกลงหรือสญัญาร่วมค้าเพ่ือ

ประกอบกิจการร่วมกนั โดยการประกอบกิจการในลกัษณะนีจ้ะเกิดในกรณีท่ีบริษัทมีการรับงานโครงการใหญ่ ๆ ท่ีต้อง

อาศยัแรงงานและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ซึง่ถ้าหากโครงการได้เสร็จสิน้ลงก็จะถือวา่การร่วมค้านัน้ยตุลิงด้วย 

 และเม่ือพิจารณาจากโครงสร้างรายได้จากท่ีผ่านมา จะสามารถแบง่ชนิดของการก่อสร้างตามลกัษณะงานได้

ดงันี ้

1. โครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เป็นงานก่อสร้างท่ีเก่ียวเน่ืองกบัหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งบริษัทได้ตระหนกั

ถึงความสําคญัขัน้พืน้ฐานในการพฒันาประเทศชาติ จึงมุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ

แต่ละประเภทงาน อนัได้แก่ งานก่อสร้างบ่อพกัและท่อร้อยสาย โครงการบําบดันํา้เสีย แนวป้องกนันํา้ท่วมคอนกรีต

เสริมเหล็ก เป็นต้น บริษัทมีแผนงานท่ีจะเข้าร่วมประมลูงานโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน โดยอาจพิจารณาร่วมงาน

กบัพนัธมิตรทัง้ในและตา่งประเทศท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือรองรับกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีภาครัฐจะต้องดําเนินการ

ตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

2.  สถาบนั เป็นงานก่อสร้างอาคาร งานวางระบบต่าง ๆ โดยบริษัทมีผลงานการก่อสร้างประเภทงานสถาบนั 

อนัได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานทตู อาคารสํานกังานเขต อาคารศนูย์ควบคมุการบนิ เป็นต้น 

3.  อาคารท่ีพักอาศัย เป็นงานก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร ตัง้แต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบการส่ือสาร งานระบบปรับอากาศ งานระบบลิฟต์ และงาน

ภูมิทศัน์ภายนอก บริษัทมีผลงานก่อสร้าง อนัได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมท่ีพกัอาศยั เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โครงการ

บ้านจดัสรร โครงการบ้านเอือ้อาทร เป็นต้น 

4.  อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย์ เป็นงานก่อสร้างอาคารสํานักงานทุกประเภท ตัง้แต่งานก่อสร้าง

อาคารทัว่ไป จนถึงอาคารระดบัสงู รวมทัง้ให้บริการงานระบบตา่ง ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด บริษัทมีผลงาน
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ก่อสร้างด้านอาคารสํานกังานและอาคารพาณิชย์ อนัได้แก่ อาคารศนูย์นนัทนาการ อาคารสํานกังาน อาคารพาณิชย์ 

อาคารแสดงสินค้า เป็นต้น 

5.  งานก่อสร้างด้านโรงแรมหรือรีสอร์ท เป็นงานก่อสร้างโรงแรมหรือรีสอร์ททกุประเภทในลกัษณะงานก่อสร้าง

แบบครบวงจร รวมทัง้ระบบงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยบริษัทมีผลงานการก่อสร้างประเภทงานโรงแรมหรือรีสอร์ท อนั

ได้แก่ โรงแรมหรูระดบัตา่ง ๆ รีสอร์ท สถานพกัตากอากาศ เป็นต้น 

6.  งานก่อสร้างประเภทศนูย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ช้อปปิง้มอลล์ทุกประเภท ซึ่งเป็นอีกประเภท

โครงการท่ีบริษัทใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้างเข้ามาควบคุม โดยให้บริการงานก่อสร้างตัง้แต่งานโครงสร้าง 

จนกระทัง่งานแล้วเสร็จ อนัได้แก่ ศนูย์การค้า ห้างสรรพสินค้าระดบัตา่ง ๆ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือช้อปปิง้มอลล์ เป็นต้น   

7.  โรงงานอตุสาหกรรมเป็นการดําเนินการก่อสร้างโรงงานทกุประเภท รวมทัง้งานระบบตา่ง ๆ ท่ีได้มาตรฐาน

ซึ่งจําเป็นและตอบสนองต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีผลงานการก่อสร้างประเภทโรงงาน

อตุสาหกรรม อนัได้แก่ นิคมอตุสาหกรรม โรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เป็นต้น 

 

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทบญัชีตามงบการเงินรวมย้อนหลงั 3 ปี  

   หนว่ย : พนัล้าน 

กลุ่มธุรกิจ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

1. รายได้จากการก่อสร้าง 6,789.35 91.40 8,675.33 94.74 7,504.94 93.48 

2. รายได้จากการให้บริการ 419.76 5.65 389.26 4.25 338.09 4.21 

3. เงินชดเชยคา่เสยีหาย -  -  58.51 0.73 

4. กําไรจากการจําหนา่ยและตดับญัชีทรัพย์สนิ 141.47 1.90 8.37 0.09   

5. อ่ืนๆ       

   - ดอกเบีย้รับ 3.60 0.05 6.42 0.07 7.23 0.09 

   - โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -    40.99 0.51 

   - รายได้อ่ืน 74.11 1.00 77.30 0.85 78.35 0.98 

รวม 7,428.31 100.00 9,156.70 100.00 8,028.12 100.00 

  

จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้ แยกตามกลุม่ธุรกิจจะพบวา่รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างถือเป็นธุรกิจหลกั

ของบริษัท โดยมีธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการให้เช่าเร่ิมเติบโตขึน้มาอย่างต่อเน่ือง ตามแผนกลยทุธ์ท่ีเน้น

การขยายการดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในลกัษณะไปการเติบโตไปข้างหน้า และยงัสามารถดําเนินการควบคู่ไปกับ

แผนธุรกิจหลกัได้เป็นอยา่งดี 
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได ้แยกบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมย้อนหลงั 3 ปี 
หน่วย : พนัล้านบาท 

บริษัท 
% การถือหุ้น

ของบริษัท 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่   7,125.86 95.93 8,852.49 96.68 7,777.29 96.88 

2. บริษัทยอ่ย        

   - บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์  68.00 58.64 0.79 68.30 0.75 64.96 0.81 

   - บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส  

     อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์  

99.97 4.65 0.06 11.46 0.13 9.18 0.11 

   - บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ 

   - บจ. พีที ทรี แลนด์  

   - บจ. เจที เทน 

60.00 

69.98 

84.98 

239.16 

0.09 

- 

3.22 

- 

- 

224.44 

- 

- 

2.44 

- 

- 

176.69 

- 

- 

2.20 

- 

- 

รวม  7,428.31 100.00 9,156.70 100.00 8,028.12 100.00 

 จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้แยกบริษัทและบริษัทย่อยจะพบว่า รายได้รวมของบริษัทสงูกว่าบริษัทย่อย

เป็นอยา่งมาก แสดงให้เห็นวา่บริษัทยงัคงมุง่มัน่ดําเนินธุรกิจไปในแนวทางธุรกิจหลกัเป็นสําคญั โดยมีรายได้จากบริษัท

ยอ่ยเตบิโตขึน้มาอยา่งตอ่เน่ือง สง่เสริมความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และสร้างความมัน่คงด้วยรายได้ท่ีแน่นอนให้แก่

บริษัทตอ่ไปในอนาคต   

ตารางโครงสร้างรายไดข้องธุรกิจก่อสร้าง ตามงบการเงินรวมยอ้นหลงั 3 ปี      
                                                                      หน่วย : พนัล้านบาท 

ประเภทของงานก่อสร้าง 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

อาคารท่ีพกัอาศยั (Residential) 4,759.59 70.10 6,141.40 70.79 5,759.46 76.74 

อาคารสาํนกังาน อาคารพาณิชย์ (Commercial) 714.99 10.53 492.00 5.67 362.20 4.83 

ศนูย์การค้า ช้อปปิง้มอลล์ (Retail)   582.01 8.57 443.72 5.12 333.87 4.45 

โรงแรม รีสอร์ท (Leisure) 354.76 5.23 880.45 10.15 700.85 9.34 

สถาบนั (Institution) 210.42 3.10 - - - - 

โรงงานอตุสาหกรรม (Industrial) 167.58 2.47 - - 319.33 4.25 

โครงสร้างสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน (Infrastructure) - - 717.76 8.27 29.22 0.39 

รวม 6,789.35 100.00 8,675.33 100.00 7,504.54 100.00 

จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของธุรกิจก่อสร้าง ตามงบการเงินรวมย้อนหลงั 3 ปีจะพบวา่ รายได้จากการ

ก่อสร้างประเภทอาคารท่ีพกัอาศยัหรือคอนโดมเินียมยงัคงสดัสว่นของรายได้ท่ีสงูกวา่การก่อสร้างประเภทอ่ืนๆ เป็น

อยา่งมาก รองลงมาคือรายได้จากการก่อสร้างอาคารสํานกังาน อาคารพาณิชย์, ศนูย์การค้า ช้อปปิง้มอลล์ และโรงแรม 

รีสอร์ท, ตามลําดบั แสดงให้เห็นวา่บริษัทยงัคงเป็นผู้ นําในการก่อสร้างอาคารสงูท่ีได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของ

โครงการตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเสมอมา 
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ตารางโครงสร้างรายไดข้องธุรกิจก่อสร้าง แยกตามแหล่งทีม่าของรายไดย้อ้นหลงั 3 ปี  
หน่วย : พนัล้านบาท 

แหล่งที่มาของรายได้ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

งานภาคเอกชน 6,789.35 100.00 8,231.61 94.89 7,171.07 99.55 

งานภาครัฐวิสาหกิจ - - - - - - 

งานภาครัฐบาล - - 443.72 5.11 333.87 4.45 

รวม 6,789.35 100.00 8,675.33 100.00 7,504.94 100.00 

 จากตารางโครงสร้างรายได้ของธุรกิจก่อสร้าง แยกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ย้อนหลงั 3 ปี จะพบว่า รายได้จาก

การก่อสร้างของบริษัทนัน้มีแหล่งท่ีมาของรายได้จากงานภาคเอกชนสูงกว่าแหล่งอ่ืนเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

ประเภทการก่อสร้างท่ีบริษัทรับงานก่อสร้างประเภทท่ีพักอาศยัเป็นหลัก โดยโครงการประเภทดังกล่าวจะใช้เวลา

ประมาณ 2-3 ปีในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน  

 บริษัทมีการวางนโยบายและกลยทุธ์ตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ดงันี ้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  บริษัทมีความมุ่งมัน่อย่างไม่หยดุน่ิงท่ีจะพฒันาการก่อสร้างโดยนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ

เทคนิคการก่อสร้างตา่ง ๆ รวมถึงการพฒันาบคุลากรทางด้านก่อสร้างของบริษัทให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือเพ่ือสร้างสรรค์

งานก่อสร้างของลกูค้าให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และตามรูปแบบท่ีได้ตกลงกนัไว้ 

กลยุทธ์ด้านราคา  บริษัทจะมีการเสนอราคาในการประมูลงานกับเจ้าของโครงการด้วยราคาท่ีเหมาะสม เพราะใน

ปัจจบุนัเจ้าของโครงการมิได้คํานึงถึงราคาเพียงอย่างเดียว แตย่งัดผูลงานท่ีผ่านมาและช่ือเสียงของบริษัทประกอบกัน

ด้วย 

กลยุทธ์ด้านเวลา  บริษัทจะดําเนินการก่อสร้างอย่างมีมาตรฐาน ตรงตามแบบท่ีเจ้าของโครงการกําหนด และส่งมอบ

งานตามเวลาท่ีได้ตกลงกนัไว้ 
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ลักษณะลูกค้า 

 ลูกค้าของบริษัทนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้พฒันาโครงการท่ีมีช่ือเสียง ฐานะทางการเงิน

มัน่คง โดยในชว่งปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทได้รับความไว้วางใจในการลงนามสญัญาก่อสร้าง ดงันี ้

           หน่วย : บาท 

ลําดับ ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ มูลค่าก่อสร้าง* 

1 

2 

3 

4 

ซี พี ทาวเวอร์ นอร์ธ ปาร์ค 

เซน็ทริค รัชโยธิน 

ศภุาลยั พรีเมียร์ เจริญนคร 

โนเบิล อราวน์ สขุมุวิท 33 

บมจ. ซี.พี.แลนด์ 

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 

บมจ. ศภุาลยั 

บจก. คอนติเนนตลั ซิตี ้

784,000,000.00 

340,000,000.00 

373,000,000.00 

415,750,000.00 

5 โรงงานนํา้ตาลไทยรุ่งเรือง (เฟส 1-3) บจก. โรงงานนํา้ตาลไทยรุ่งเรือง 450,000,000.00 

6 

7 

นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ 

เดอะ ยนิูคอร์น 

บจก. คอนติเนนตลั ซิตี ้

บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่ 

697,000,000.00 

1,765,500,000.00 

8 ไลฟ์ สขุมุวิท 62 บจก. เอพี เอม็อี 5 494,000,000.00 

9 ไลฟ์ อโศก ไฮป์ บจก. เอพี เอม็อี 3 1,480,000,000.00 

10 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรีุ บจก. สมิติเวช ชลบรีุ 361,500,000.00 

11 โรงเรียนนานาชาติ โออาร์บี บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่ 979,441,178.75 

12 โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์เนชัน่แนล  

(งานโครงสร้างชัน้ใต้ดิน) 

บจก. โรงพยาบาลนานาชาติวิมตุ 214,000,000.00 

                รวมจาํนวน 12 โครงการ 8,354,191,178.75 
หมายเหต ุ* เป็นมลูคา่ ณ วนัทําสญัญาก่อสร้าง ราคารวมภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% แล้ว และยงัไมไ่ด้รวมมลูคา่งานเพ่ิม-ลด ระหวา่งดําเนินโครงการ 

รวมจํานวนโครงการ ท่ีบริ ษัทไ ด้ รับความไ ว้วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้างในปี  2561 รวม  

12 โครงการ มลูคา่ทัง้สิน้ 8,354,191,178.75 บาท 

               แตท่ัง้นีจ้ากอดีตท่ีผ่านมาลกูค้าของบริษัทมิใช่เพียงแตภ่าคเอกชนเท่านัน้ แตบ่ริษัทยงัได้รับงานของหน่วยงาน

ราชการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเอือ้อาทร อาคารซ่อมบํารุงสนามบินสุวรรณภูมิ แนวป้องกันนํา้ท่วมริมแม่นํา้

เจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครอีกด้วย 
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          และสําหรับปีนี ้ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัท 10 อนัดบัแรกทางด้านรายได้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี ้

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

สําหรับในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2561 นัน้ กลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทยงัอยู่ท่ีภาคเอกชนเป็นหลกั

โดยบริษัทจะเลือกบริษัทผู้พฒันาโครงการท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ ดงัจะเห็นได้ว่าในช่วงท่ีผ่านมาบริษัท

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้พฒันาโครงการชัน้นํา อาทิเช่น บริษัท ศภุาลยั จํากัด (มหาชน), บริษัท สิงห์ เอสเตท 

จํากดั (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จํากดั (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งนอกจากบริษัทจะคดัเลือกลกูค้าท่ีเป็นบริษัท

มหาชนจํากดัแล้วนัน้ บริษัทยงัรับโครงการก่อสร้างของลูกค้าท่ีเป็นบริษัทจํากดั โดยบริษัทจะทําการพิจารณาช่ือเสียง 

ฐานะทางการเงิน เป็นต้น  

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

 บริษัทมีฝ่ายประมาณราคาและประมลู/เทคนิควิศวกรรม (Estimate & Technical Engineering Department) 

เป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบในการติดตามหาข้อมูลการประมูลงานทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชนผ่านทางส่ือต่างๆ และ

ดําเนินการประมลูราคาแข่งขนักบับริษัทอ่ืน ทัง้นีจ้ากการท่ีบริษัทมีการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าท่ีเคยร่วมงาน

กนัมาก่อน รวมถึงผลงานในอดีตของบริษัทท่ีมีคณุภาพและสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า ทําให้บริษัทได้รับเชิญให้

เข้าร่วมประมูลงานของลกูค้าเก่าอยู่เสมอ และในบางโอกาสบริษัทยังได้รับการแนะนําลูกค้าใหม่จากลูกค้าเดิมของ

บริษัทท่ีพงึพอใจในผลงานของบริษัทอีกด้วย 
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บจก.ศุภาลยั 

บจ.คอนติเนนตลั ซิต้ี 

บจ.บางกอก ริวา่ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

บจ.แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล  

บมจ.สิงห์ เอสเตท  

บจ.นายณ์ อารี 

บจ.เอชเอชที คอนสตรัคชัน่ 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท  

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมน้ท ์

บจ.แอมไชน่าทาวน ์

อ่ืน ๆ 



 บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)    สว่นที่ 1 หวัข้อ 2 หน้า 13 

  

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้าง  

 

สถานการณ์ก่อสร้าง ปี 2561 

 ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 การดําเนินงานในหลายโครงการก่อสร้างของภาครัฐประสบข้อจํากดับางประการ เช่น 

การจัดหาแหล่งเงินทุน การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน ขัน้ตอน การออก

กฎหมายเพ่ือความสะดวกในการดําเนินโครงการก่อสร้าง รวมถึงขัน้ตอนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจดัซือ้จดั

จ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้ จดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีต้องใช้เวลาในการคดัเลือกหาผู้ รับสญัญาโดยผ่านการประกวดราคา ดงันัน้ในช่วงต้นปี 2561 การ

ก่อสร้างของโครงการภาครัฐจึงขยายตวัในกรอบท่ีจํากัด อย่างไรก็ตามจากความชดัเจนในโครงการลงทนุภาครัฐของช่วง

คร่ึงปีแรก ส่งผลให้ในช่วงคร่ึงปีหลงั และในปี 2562 การลงทนุก่อสร้างในโครงการภาครัฐมีทิศทางท่ีจะเพิ่มขึน้ในอตัราเร่ง

เม่ือเทียบกบัช่วงต้นปี ผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega projects ท่ีอยู่ในขัน้ตอนประกวดราคาและคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างใน

ปี 2562 ท่ีมีวงเงินลงทนุรวมกว่า 1.03 ล้านล้านบาท รวมถึงจากโครงการอ่ืนนอกเหนือยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน เช่น โครงการไทยนิยมยัง่ยืนตามแนวนโยบายรัฐเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนรายพืน้ท่ีอนัประกอบด้วย 

โครงการถนนสญัจรภายในหมู่บ้านจํานวน 14,362 โครงการ โครงการศาลาประชาคม จํานวน 8,960 โครงการ และ

ปรับปรุงซอ่มแซมประปาหมู่บ้าน 6,103 โครงการ และแผนการลงทนุของกระทรวงคมนาคมท่ีจะเร่งสร้าง โครงข่ายทางถนน

ในปี 2562 จํานวน 48 เส้นทางด้วยวงเงิน 48,000 ล้านบาท นอกจากนีใ้นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันท่ี 30 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ท่ีอนมุัติวงเงินงบประมาณกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่ง

กระทรวงคมนาคมได้รับการจดัสรร งบจํานวน 183,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 8.9 เป็นกระทรวงท่ีได้รับ

สดัส่วนเงินเพิ่มสงูท่ีสดุในกลุ่ม กระทรวงท่ีได้รับงบประมาณเกินกว่า 50,000 ล้านบาท สะท้อนถึงเม็ดเงินท่ีจะเข้าสู่ระบบ

จากการลงทนุโครงสร้าง พืน้ฐานของประเทศไทยในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 ต่อเน่ืองปี 2562   

 ด้วยเหตุนี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าโครงการก่อสร้างภาครัฐในช่วงคร่ึงหลงัปี 2561 ต่อเน่ืองปี 2562 จะมีการ

เติบโตในอัตราท่ีสงูจากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการ SME น่าจะได้รับอานิสงส์จากการรับเหมาช่วง (Sub-

Contractor) จากกลุ่มเอกชนขนาดใหญ่ท่ีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในส่วนโครงการก่อสร้างภาครัฐขนาดเล็ก จะมีการ

เร่งตวัจากนโยบายไทยนิยมยัง่ยืน ซึง่เน้นการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนรายพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุการพฒันาถนนสญัจร

ภายในหมู่บ้าน อาคารส่วนกลางขนาดเล็ก การซ่อมแซมประปารายหมู่บ้าน ซึ่งในโครงการท่ีมีมลูค่าไม่มากนักจึงเป็น

โอกาสของผู้ประกอบการ SME ท่ีจะเข้าไปรับงานก่อสร้างเองโดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีใกล้เคียง 
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สถานการณ์ก่อสร้าง ปี 2562 

 
 

ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างภาคเอกชนช่วงท่ีเหลือของปี 2561 และปี 2562 คาดว่ายงัคงมีทิศทางท่ีเป็นบวก แต่

อตัราการปรับตวัอาจอยูใ่นกรอบท่ีใกล้เคียงกบัชว่งคร่ึงแรกของปี 2561 จากตลาดท่ีอยู่อาศยัท่ียงัคงมีอปุาทาน ค้างขาย

ในหลายพืน้ท่ีและการฟื้นตวัของกําลังซือ้ของกลุ่มคนรายได้ต่ํา-ปานกลางท่ียงัไม่ชัดเจน โดยการเติบโต ของการ

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัจะกระจกุตวัในพืน้ท่ีท่ีประชาชนมีกําลงัซือ้ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง จงัหวดัใหญ่

อ่ืนของภาค ส่วนในจงัหวดัรองส่วนใหญ่การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัจะกระจายตวัออกไปจากอปุาทาน ของท่ีดินท่ียงัมีอยู่

จํานวนมากแต่มูลคา่งานก่อสร้างต่อโครงการไม่สูงนกั ในส่วนของงานก่อสร้างเอกชนในส่วนของ การพาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรมได้รับปัจจยับวกจากนโยบายภาครัฐท่ีสนบัสนุนบทบาทการท่องเท่ียวเมืองรอง และการลงทนุขนาด

ใหญ่ในพืน้ท่ีเฉพาะเชน่พืน้ท่ี EEC ด้วยเหตนีุ ้ศนูย์วิจยักสิกรไทยมองวา่ในชว่งท่ีเหลือ ของปีตอ่เน่ืองถึงปี 2562 กิจกรรม

ก่อสร้างของภาคเอกชนจะมีการขยายตวัตอ่เน่ืองจากชว่งต้นปี โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั ในภาพรวมพบว่า 5 เดือนแรกของปีของปี 2561 การก่อสร้างในภาพรวมปรับสงูขึน้ ใน

ทกุพืน้ท่ีของประเทศพิจารณาจากการขออนญุาตก่อสร้างท่ีเพิ่มสูงขึน้ทัง้แนวราบและแนวสงู รวมถึงเพิ่มขึน้ ทัง้ในเชิง

จํานวนใบอนญุาตและพืน้ท่ีขออนญุาตก่อสร้าง ในส่วนของพืน้ท่ีแนวราบ ทําเลส่วนใหญ่อยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัรอง ของแต่

ละภูมิภาคท่ียงัมีพืน้ท่ีก่อสร้างอยู่คอ่นข้างมากเช่น จงัหวดันนทบรีุในพืน้ท่ีปริมณฑล จงัหวดักาญจนบุรี ในพืน้ท่ีภาค

ตะวนัตก หรือในเขตภาคใต้เชน่จงัหวดั สรุาษฎร์ธานี สตลู พงังา พทัลงุ เป็นต้น ในส่วนของการก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศยัแนว

สูงส่วนใหญ่กระจุกตวัในจงัหวดัหลกัท่ีเขตเมืองมีความหนาแน่นและราคาท่ีดินค่อนข้างสูง เช่น กรุงเทพ ปทุมธานี 

เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น การก่อสร้างเพ่ือการพาณิชยกรรม คาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 ถึงปี 2562 การ

ก่อสร้างเอกชน เพ่ือการพาณิชยกรรมคาดว่าจะเร่ิมปรับสูงขึน้ตามการขยายโครงการของกลุ่มผู้ ประกอบการ

ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ท่ีมีแผนขยายการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองและเข้าไปยงัพืน้ท่ีเขตภูมิภาคเพิ่มสงูขึน้ เช่น อยธุยา 

ภูเก็ต สมทุรปราการ รวมถึงการก่อสร้างท่ีมาจากการปรับปรุงซ่อมแซม นโยบายในการปรับโฉม (Renovate) ของกลุ่ม 

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ท่ีมีโครงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามลําดบัในแต่ละพืน้ท่ี รวมถึงโอกาสของการก่อสร้าง 

เพ่ือการพาณิชยกรรมท่ีสงูขึน้เพ่ือตอบสนองกบัรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสงัคมเมืองโดยนําแนวคิดการรวมกัน 

ของกลุ่มผู้อยู่อาศยัและกลุ่มการค้าเพ่ือการพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด โครงการ Mixed use ท่ีมีโครงการท่ีมลูคา่สงู 10 

โครงการท่ีทยอยเร่ิมก่อสร้างในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครด้วยวงเงินลงทนุรวมกว่า 4.56 แสนล้านบาท และมีแนวโน้ม จะ

ขยายตวัออกไปยงัพืน้ท่ีเขตเมืองท่ีมีศกัยภาพอ่ืนเชน่ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ภเูก็ต เป็นต้น 
ที่มา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

 

ศักยภาพในการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาด 

 ในปีท่ีผ่านมาโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานของภาครัฐยงัคงมีโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ 

ออกมาประมลูพอสมควร และบางโครงการก็เร่ิมดําเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งจากการเปิดการประมลูรถไฟฟ้าในเส้นทาง

ต่าง ๆ นัน้ส่งผลให้การลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชนมีการปรับตวัโดยงานก่อสร้างท่ีอยู่อาศยัจะเติบโตไปตามแนว

ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายตา่ง ๆ  

 และจากการท่ีบริษัทมีการนําเทคโนโลยีและนวตักรรม มาใช้ในการดําเนินงาน รวมถึงการพฒันาศกัยภาพ

แรงงานของบริษัทให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึน้ ส่งผลให้ศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัทเพิ่มสูงขึน้ อนัจะ

เห็นได้จากการท่ีบริษัทได้ลงนามสญัญาก่อสร้างท่ีมีมลูคา่เพิ่มมากขึน้ ขนาดโครงการและพืน้ท่ีก่อสร้างเพิ่มมากขึน้ 

ความท้าทายของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง 

 ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 ตอ่เน่ืองจนถึงช่วงปี 2562 คาดว่าการก่อสร้างจะเร่งตวัขึน้จากโครงการของทาง 

ภาครัฐ และโครงการของภาคเอกชนท่ีคาดว่ายังดีต่อเน่ืองจากช่วงต้นปี ซึ่งเป็นโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการ SME 

ก่อสร้าง อยา่งไรก็ดี ยงัมีปัจจยัอีกหลายประการท่ีเป็นความท้าทายตอ่ผู้ประกอบการ SME รับเหมาก่อสร้าง ดงัตอ่ไปนี ้

ราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มปรับตวัสูงขึน้ภาคก่อสร้างไทยในช่วงปี 2561 ได้แรงหนุนจากทัง้การก่อสร้าง

ภาครัฐ และภาคเอกชนส่งผลตอ่อปุสงค์วสัดกุ่อสร้างอนัมีผลกระทบตอ่ราคาท่ีคาดว่าจะเพิ่มสงูขึน้ พิจารณาจากดชันี

ราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีปรับตวัสงูขึน้จากปี 2559 ท่ี 103.2 เป็น105.2 ในปี 2560 และ 107.7 ในปี 2561 และเม่ือพิจารณา
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ในดชันีรายเดือนในปี 2561 พบว่าแนวโน้มราคาวสัดกุ่อสร้างมีทิศทางท่ีเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะโครงการภาครัฐหลาย

โครงการมีผลตอ่การเพิ่มอปุสงค์สินค้าหมวดเหล็ก สง่ผลให้ราคาเหล็กเร่ิมปรับตวัชดัเจนในชว่งเดือน มิถนุายนท่ีผา่นมา 

และมีแนวโน้มจะเพิ่มตอ่เน่ืองในชว่งคร่ึงปีหลงัสว่นราคาซีเมนต์คาดวา่จากแนวโน้มของอปุสงค์ทัง้ภาครัฐและเอกชนจะ

หนนุให้ทิศทางของราคาเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองแตจ่ากอปุาทานของซีเมนต์ในประเทศท่ีเข้มแข็งสง่ผลให้การขยบัราคาซีเมนต์ 

จะอยูใ่นกรอบท่ีแคบ 

 การเข้ามาแข่งขนัของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการก่อสร้างเช่น วสัดสํุาเร็จการ

ใช้หุน่ยนต์ในขัน้ตอนก่อสร้าง รวมถึงการใช้เคร่ืองพิมพ์สามมิติท่ีพฒันาขึน้ตอ่เน่ือง ส่งผลให้ผู้ รับเหมารายใหญ่ท่ีรับงาน

อาจเพิ่มสดัส่วนในการก่อสร้างเองเพิ่มสงูขึน้ ทําให้บทบาทของ SME ท่ีเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ลดลงซึ่ง

อาจทําให้การรับงานท่ีมีสดัสว่นน้อยไมคุ่้มคา่ตอ่การเข้าไปรับชว่งตอ่ปัญหาด้านจํานวนแรงงานและทกัษะแรงงาน  

o ปัญหาด้านจํานวนแรงงานจากกฎระเบียบเร่ืองการพิสจูน์สญัชาติแรงงานตา่งด้าว ส่งผลให้แรงงาน ท่ีไม่ได้

รับการพิสูจน์สญัชาติเกิดข้อจํากัดในการทํางานในประเทศไทยและมีแนวโน้มออกไป จากระบบ ประกอบกบัทิศทาง

ก่อสร้างท่ีคาดว่าจะดีขึน้ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาพืน้ฐานของการจ้าง

แรงงานตา่งด้าวท่ีมักเป็นการจ้างรายวนั จึงอาจมีการเปล่ียนงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ปัญหาจํานวนแรงงานเป็น

ประเดน็ท่ีทางผู้ประกอบการ SME รับเหมาก่อสร้างต้องคํานงึถึง 

o แรงงานส่วนใหญ่ในภาคก่อสร้างไทยเป็นแรงงานตา่งด้าวท่ีไม่มีทักษะ รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างใน

ปัจจุบนัท่ีพฒันาขึน้อย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดลุกันระหว่างฝีมือของแรงงานและความประณีตในการใช้

วสัดกุ่อสร้างท่ีมีเทคโนโลยีสงูท่ีต้องมีมาตรฐานการติดตัง้เฉพาะ เช่น ผนงัสําเร็จ ทําให้งานท่ีส่งมอบอาจเกิดปัญหาใน

เชิงคณุภาพท่ีทางผู้ประกอบการ SME รับเหมาต้องรับผิดชอบ รวมถึงส่งผลลบตอ่ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ รวมถึง

ปัญหานีอ้าจไม่จํากัดเพียงแต่กลุ่มแรงงานแตอ่าจรวมถึงผู้ประกอบการท่ียงัไม่มีความพร้อมในการใช้วสัดเุหล่านีไ้ด้ดี

เพียงพอ ทัง้นีใ้นแตล่ะโครงการท่ีผู้ รับเหมา SME เข้าไปรับงานจากโครงการของรัฐ หรือของเอกชนนัน้ ยงัมีปัจจยั 

ท่ีต้องคํานงึในมิตท่ีิแตกตา่งกนับางประการดงันี ้โครงการภาครัฐ ประเดน็ท่ีควรคํานงึคือกรอบเวลาของโครงการ 

ท่ีอาจล่าช้ากว่าท่ีประเมิน เน่ืองจากต้องผ่านหลายขัน้ตอนเช่น ขัน้ตอนทํารายงานศกึษาโครงการ เข้าครม. เพ่ืออนมุตั ิ

การออกเง่ือนไขสญัญา ซึง่อาจทําให้โครงการเร่ิมช้าไปกวา่ท่ีกําหนด รวมถึงกรณีการคืนพืน้ท่ี/ปรับพืน้ท่ี 

เพ่ือเตรียมก่อสร้างบางครัง้อาจติดเร่ืองกรรมสิทธ์ิท่ีต้องเวนคืนพืน้ท่ีอนัเป็นอปุสรรคตอ่การก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบ

เวลาท่ีตัง้ไว้ อยา่งไรก็ดีในส่วนของราคาวสัดกุ่อสร้าง ในโครงการภาครัฐผู้ประกอบการสามารถควบคมุความเส่ียงด้าน

การบริหารต้นทนุได้ดีกวา่การรับงานเอกชน จากปัจจยัคา่ K ส่งผลให้อตัราการแบกรับต้นทนุวสัดกุ่อสร้างถกูควบคมุไว้

ท่ีร้อยละ 4โครงการก่อสร้างภาคเอกชนประเดน็ท่ีควรคํานึงคือ สถานการณ์ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2561 จนถึงปี 2562 ท่ี

อาจมีปัจจยับางประการท่ีส่งผลตอ่การก่อสร้างภาคเอกชนท่ีอาจเติบโตไม่เทา่ท่ีคาดการณ์ไว้ เช่น ปัจจยัด้านการเมือง

ภายหลังการเลือกตัง้ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2562 (ตามโรดแมพ) ท่ีอาจกระทบต่อความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค และนัก

ลงทนุ รวมถึงการเข้ามาดําเนินกิจการจริงของโครงการท่ีขอรับการสง่เสริมการลงทนุท่ีอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวาง

ไว้ หรือความล่าช้าของการเข้ามาลงทุนจริงของโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมฯท่ีอาจเป็นปัจจัยในการชะลอการ

ดําเนินการลงทนุก่อสร้างตา่งๆ เพ่ือรอความชดัเจน ทัง้ในโครงการท่ีอยูอ่าศยัหรือ การลงทนุด้านพาณิชยกรรม 
ที่มา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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จาํนวนของคู่แข่งขัน 

 ในปี 2561 บริษัทยงัคงเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอเพ่ือสะสมปริมาณงานในมือ (Backlog) ให้

เพิ่มมากขึน้ และถึงแม้ว่าธุรกิจก่อสร้างจะมีการแข่งขนัท่ีคอ่นข้างสงู เน่ืองจากมีทัง้ผู้ รับเหมารายเก่าและรายใหม่ท่ีเข้า

มาชว่งชิงส่วนแบง่ทางการตลาด แตบ่ริษัทก็ยงัคงได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ารายเก่าและรายใหม่ด้วยดี ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 บริษัทมีมลูคา่งานคงเหลือในมือรวม 11,800 ล้านบาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ในอนาคตให้กบับริษัทได้

อย่างตอ่เน่ือง แตเ่ม่ือดทูางด้านรายได้บริษัทมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 8 เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใต้ช่ือกลุม่ “บริการรับเหมาก่อสร้าง” ซึง่มีจํานวนทัง้สิน้ 20 บริษัท  

 

ตารางแสดงรายได้ของผู้รับเหมาก่อสร้างท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสาํหรับปี 2561 

ลาํดบั ช่ือบริษัท  รายได้ (ล้านบาท)  ร้อยละ (ของยอดรวม) 

1 บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวลอ็ปเม้นท์ จํากดั (มหาชน)              61,894.09  31.03 

2 บริษัท ช.การชา่ง จํากดั (มหาชน)              31,175.57  15.63 

3 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)              28,000.91  14.04 

4 บริษัท ยนิูค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)              12,983.32  6.51 

5 บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จํากดั (มหาชน)              10,444.45  5.24 

6 บริษัท ทีทีซีแอล จํากดั (มหาชน)                9,055.45  4.54 

7 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร์ร่ิง จํากดั (มหาชน)                7,977.51  4.00 

8 บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคชั่น จาํกัด (มหาชน)             7,428.31  3.72 

9 บริษัท คริสเตียนี แอนด์ นีลเสน็ จํากดั (มหาชน)                7,135.91  3.58 

10 บริษัท พรีบิลท์ จํากดั (มหาชน)                3,921.37  1.97 

11 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากดั (มหาชน)                3,624.10  1.82 

12 บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน)                3,427.99  1.72 

13 บริษัท ซีฟโก้ จํากดั (มหาชน)                2,789.72  1.40 

14 บริษัท อีเอ็มซี จํากดั (มหาชน)                2,424.11  1.22 

15 บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)                2,306.49  1.16 

16 บริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน)     1,445.13  0.72 

17 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากดั (มหาชน)                1,344.45  0.67 

18 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดสัทรี จํากดั (มหาชน)                   943.90  0.47 

19 บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)                   819.58  0.41 

20 บริษัท พีเออี จํากดั (มหาชน)  351.80  0.18 

  รวม         199,494.16  100.00 

แหล่งข้อมูล : ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.3.1 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซึง่ผลิตภณัฑ์ 

การดําเนินการก่อสร้างของบริษัท จะเร่ิมต้นจากการติดต่อหางานรับเหมาก่อสร้างจากส่ือต่าง ๆ รวมถึงการ

ว่าจ้างโดยตรงจากลูกค้า โดยก่อนท่ีจะมีการเสนอราคานัน้ฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทจะร่วมกันศึกษาแบบก่อสร้างและ

ความเป็นไปได้ในการทํางาน ซึ่งฝ่ายก่อสร้างจะเป็นผู้ วางแผนงานก่อสร้างและข้อมูลทางด้านเทคนิคในงานก่อสร้าง 

ส่วนฝ่ายกํากบัต้นทนุจะเป็นผู้ ให้ข้อมลูทางด้านต้นทนุการก่อสร้าง ผู้ รับเหมาช่วง และข้อมูลเง่ือนไขท่ีกําหนดโดยฝ่าย

เจ้าของโครงการ ซึ่งมีผลต่อต้นทุนการก่อสร้าง จากนัน้ส่วนประมาณราคาและประมูลจะดําเนินการประมาณราคา

โดยประมาณปริมาณงานและสอบราคาต่อหน่วยตามราคาตลาด หลงัจากนัน้จะดําเนินการทํารายงานสรุปเก่ียวกับ

ต้นทุนการก่อสร้าง เง่ือนไข และแผนงานก่อสร้างนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดการของบริษัท เพ่ือตรวจสอบและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสมก่อนท่ีจะนําเสนอให้ลูกค้า ในกรณีท่ีมีการเจรจาต่อรองราคาเพิ่มเติม คณะกรรมการ

จดัการของบริษัทจะเข้าร่วมในการเจรจาและพิจารณาการเข้ารับงาน 

2.3.2 ขัน้ตอนระหวา่งการดําเนินงาน 

ภายหลงัจากท่ีประมลูงานได้และบริษัทลงนามในสญัญากับเจ้าของโครงการเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือ

การดําเนินการก่อสร้าง โดยจะมีการดําเนินการดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้จดัการโครงการเพ่ือทําหน้าท่ีรับผิดชอบการดําเนินการตา่ง ๆ ในโครงการก่อสร้าง 

2. วางแผนการดําเนินการก่อสร้าง โดย 

 2.1  ผู้จดัการโครงการ 

      -  จดัทําแผนงานก่อสร้างอย่างละเอียด โดยตรวจสอบความต้องการท่ีแท้จริงของเจ้าของโครงการ 

และตามข้อกําหนดท่ีระบใุนสญัญาก่อสร้าง และนําข้อกําหนดดงักลา่วมาวางแผนการทํางาน 

      -  จดัทําแผนกําลงัคนโดยประมาณจํานวนคนงานและชา่งฝีมือสําหรับงานแตล่ะประเภท 

      -  จดัทําแผนเคร่ืองจกัรกลท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างในแตล่ะชว่งเวลา 

2.2  สว่นควบคมุต้นทนุ 

       -  จดัทํางบประมาณโดยละเอียด โดยการร่วมปรึกษากบัฝ่ายผู้จดัการโครงการ 

       -  จดัเตรียมระบบการควบคมุคา่ใช้จา่ยของโครงการ รวมทัง้ปริมาณการใช้วสัด ุ

       -  จดัทําแผนการเงินของโครงการ 

2.3.3  การดําเนินงานก่อสร้าง โดย 

 1.  งานด้านบริหารเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง 

   ในงานก่อสร้างจําเป็นต้องมีการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการดําเนินการ บริษัทจึงมีการจัดตัง้คลังเก็บ

เคร่ืองจกัร วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลการใช้งานเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2.  งานด้านวิศวกรรม 

     ฝ่ายวิศวกรรมจะดแูลและรับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงงานออกแบบทางวิศวกรรม และงาน

วางแผนและควบคมุ 
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3.  งานด้านการควบคมุคณุภาพ 

  บริษัทมีสว่นงานท่ีทําหน้าท่ีควบคมุคณุภาพในการก่อสร้าง เพ่ือสร้างความมัน่ใจได้ว่าการก่อสร้างของบริษัทมี

คณุภาพตามมาตรฐานท่ีดี และเป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบและสญัญาก่อสร้าง 

 ทัง้นีใ้นระหวา่งดําเนินงานก่อสร้างหวัหน้างานของแตล่ะฝ่ายจะทํางานร่วมกนัอย่างใกล้ชิด เพ่ือควบคมุงานให้

บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการทัง้ทางด้านคณุภาพ อตัราความก้าวหน้า และงบประมาณการก่อสร้าง 

2.3.4  การรายงานและบนัทกึ 

 ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายจะจดัทํารายงานเก่ียวกับรายละเอียดของงานด้านต่าง ๆ รายงานให้ผู้บงัคบับญัชา

รับทราบตามลําดบัขัน้ตอน เพ่ือร่วมกนัพิจารณาและแก้ไขในกรณีท่ีพบปัญหาได้อยา่งทนัทว่งที 

2.3.5  การตดิตามและการตรวจสอบ 

 หวัหน้างานของแตล่ะฝ่ายจะร่วมกบัคณะกรรมการจดัการ ในการตรวจสอบคณุภาพของงานและคา่ใช้จ่ายเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขการทํางานตามความเหมาะสม รวมทัง้ร่วมปรึกษากับฝ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการนัน้ 

 ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างหากมีขัน้ตอนใดไม่ผ่านการตรวจสอบ ก็จะมีการแก้ไขแผนงานการทํางาน

และตรวจสอบอีกครัง้ หากงานไมแ่ล้วเสร็จตามท่ีระบไุว้ในสญัญา และ/หรือล่าช้ากว่าแผนงาน ผู้จดัการโครงการจะเป็น

ผู้ วิเคราะห์สาเหตขุองความลา่ช้านัน้ และทําการปรับปรุงแผนงานตอ่ไป 

2.3.6.  การตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 

 ผู้จดัการโครงการและทีมงานจะร่วมกนัตรวจสอบความเรียบร้อยและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะ

สง่มอบงานและเอกสารประกอบตา่ง ๆ ให้แก่เจ้าของโครงการ  
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ผังแสดงขัน้ตอนการรับงานและการก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอ่ประสานงานเจ้าของโครงการ หรือหน่วยงานราชการ 

ขออนมุตัิเข้าร่วมเสนอราคา 

ประมาณราคาและเข้าร่วมเสนอราคา 

ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ก่อสร้างงาน 

ตรวจสอบเอกสารสญัญา เง่ือนไขตา่ง ๆ และลงนามรับงานก่อสร้าง 

แตง่ตัง้ผู้จดัการโครงการ พร้อมทีมงาน 

แผนงานคณุภาพโครงการ 

แผนการเงินและงบประมาณ 

คดัเลือกผู้ รับเหมาชว่ง 

 ตามลกัษณะงาน 

ดําเนินงานก่อสร้าง 

แผนงานคณุภาพของผู้ รับเหมา 

รายงานผลงานปัญหา/ความก้าวหน้า 

ติดตาม ปรับปรุง แก้ไข 

ตรวจสอบคณุภาพ / ทดสอบทกุระบบงาน 

สง่มอบงาน 

ซือ้แบบ/เอกสารประกอบ 
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2.3.7  สว่นงานสนบัสนนุของบริษัท ประกอบไปด้วยหนว่ยงานตอ่ไปนี ้

   งานด้านการจดัซือ้จดัจ้าง 

     ฝ่ายจดัซือ้จดัจ้างเป็นฝ่ายท่ีรับผิดชอบดําเนินการจดัซือ้จดัจ้าง เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้างตา่ง ๆ ของบริษัท 

โดยคดัเลือกวสัดอุุปกรณ์และบริการท่ีมีคณุภาพ สอดคล้องกบัข้อกําหนดของสญัญาก่อสร้าง ในจํานวนท่ีถกูต้อง ตรง

ตามเวลาท่ีต้องการใช้งานในราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการส่งมอบวสัดอุปุกรณ์และบริการท่ีจดัซือ้

จดัจ้างให้กบัโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อยสมบรูณ์ 

แนวทางในการดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้าง 

1. วางแผนการจดัซือ้จดัจ้างร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้จดัการโครงการท่ีได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการท่ีเปิด

ขึน้ใหม ่

2. คดัเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากบญัชีรายช่ือผู้ขาย บญัชีรายช่ือผู้ให้บริการ ตามบญัชีรายช่ือท่ีฝ่ายจดัซือ้มีอยู ่                

3. จัดส่งรายละเอียดความต้องการวัสดุอุปกรณ์/บริการ ให้ผู้ ขาย/ผู้ ให้บริการ พร้อมระบุกําหนดเวลาการ

นําเสนอราคา 

4. ตรวจสอบความถกูต้องของการเสนอราคา สรุปเปรียบเทียบราคาและเง่ือนไขท่ีผู้ขาย/ผู้ ให้บริการแต่ละราย

เสนอเข้ามา 

5. ฝ่ายจดัซือ้หารือกบัฝ่ายบริหารและผู้จดัการโครงการเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องให้ตรงกบัความต้องการของ

หนว่ยงาน และเจรจาตอ่รองราคาและเง่ือนไขกบัผู้ขาย/ผู้ให้บริการ 

6. สรุปผู้ขาย/ผู้ให้บริการท่ีเสนอราคาและเง่ือนไขท่ีดีท่ีสดุพร้อมให้ความเห็นเสนอขออนมุตัติอ่ผู้บริหาร 

1. ดําเนินการออกใบสัง่ซือ้ให้กบัผู้ขาย/ผู้ให้บริการท่ีได้รับการคดัเลือก 

2. ประสานงานระหว่างผู้จดัการโครงการกับผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ เพ่ือทําความเข้าใจและวางแผนการจดัส่ง

สินค้าและการเข้าทํางาน 

 ทัง้นีบ้ริษัทจะคดัเลือกผู้ขาย/ผู้ ให้บริการทัง้จากผู้ผลิตโดยตรงและตวัแทนจําหน่าย โดยเป็นการเปิดกว้างให้

ผู้ ขาย/ผู้ ให้บริการทุกรายแข่งขันในเร่ืองคุณภาพ ราคา และเง่ือนไขภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เพ่ือให้บริษัทได้รับวสัดอุปุกรณ์ การให้บริการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของบริษัทมากท่ีสดุ 

 

 จาํนวนผู้จาํหน่ายวัตถุดบิ   

 ในปัจจุบันบริษัทมีจํานวนผู้ ขาย (Supplier) และผู้ ให้บริการ (Sub-contractor) ท่ีขึน้ทะเบียนเป็นคู่ค้าของ

บริษัทเป็นจํานวนมาก โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทมีการสั่งซือ้วตัถุดิบท่ีจําเป็นสําหรับงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น 

ปนูซีเมนต์ เหล็ก สขุภณัฑ์ เป็นต้น โดยการจดัซือ้จดัจ้างของบริษัทจะไม่ให้เกิดการกระจกุตวัอยู่เฉพาะรายใดรายหนึ่ง

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการดําเนินการของบริษัท ซึง่ในปี 2561 ท่ีผา่นมา 10 อนัดบัแรกท่ีบริษัทมีการสัง่ซือ้วตัถดุิบ

คดิเป็นร้อยละ 59.77 ของการสัง่ซือ้วตัถดุิบทัง้หมด และการว่าจ้างบริการ 10 อนัดบัแรกคิดเป็นร้อยละ 57.53 ของการ

ว่าจ้างบริการทัง้หมด ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทท่ีจะไม่พึ่งพิง Supplier และ Subcontractor แคร่ายใดราย

หนึง่เทา่นัน้รวมถึงบริษัทจะมีการตรวจสอบราคาและคณุภาพผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม ่ๆ เพ่ือเพิ่มความสามารถใน

การแขง่ขนัอยา่งตอ่เน่ือง 
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   งานด้านบญัชี 

     ดแูลรับผิดชอบในส่วนของระบบบญัชี งานภาษีอากรต่าง ๆ การจดัทํารายงานการเงินต่าง ๆ เพ่ือเสนอต่อ

ผู้บริหารและองค์กรภายนอก เชน่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

   งานด้านการเงิน 

     ดูแลรับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในโครงการก่อสร้าง การทําหนังสือคํา้ประกัน รวมถึงการ

ตดิตามเรียกเก็บเงินตามสญัญาก่อสร้าง และการจา่ยเงินแก่ Supplier ตา่ง ๆ 

   งานด้านพฒันาธุรกิจ 

     ฝ่ายพฒันาธุรกิจดแูลรับผิดชอบในการวิเคราะห์และสนบัสนุนการประมูลงานของบริษัทในโครงการตา่ง ๆ 

ตลอดจนการหาโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ และศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการตา่ง ๆ ท่ีมีศกัยภาพในการเข้าไปลงทนุ 

   งานด้านทรัพยากรบคุคล 

     เม่ือมีการเปิดโครงการใหม่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลมีหน้าท่ีในการจดัสรรบคุลากรท่ีเหมาะสมทัง้ความสามารถ

และจํานวนบุคลากรในแต่ละประเภทของงาน รวมถึงจดัสรรคนงานให้เหมาะสมเพียงพอ เพ่ือให้การดําเนินงานเกิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยจะมีการแตง่ตัง้ผู้จดัการโครงการเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารงานภายในโครงการให้เรียบร้อย 

   งานด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

     ส่วนงานบริหารและระบบข้อมลูเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบในการดําเนินการติดตัง้ พฒันาและบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงบริษัทมีการคิดค้นโปรแกรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงานให้มากขึน้ 

   งานด้านกฎหมาย 

     ดแูลรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับข้อกฎหมาย การดําเนินคดี การบงัคบัคดี  การให้คําปรึกษาด้าน

สญัญาและการทํานิตกิรรมตา่ง ๆ 

   งานด้านธุรการทัว่ไปและธุรการสนาม 

 งานธุรการทั่วไปจะดูแลงานธุรการสํานักงาน งานอาคารสถานท่ีและงานยานพาหนะและงานด้านการ

ประกันภยั ซึ่งเป็นงานสนบัสนุนให้การดําเนินงานหลกัเป็นไปด้วยความราบร่ืน สว่นงานธุรการสนาม จะดแูลงานด้าน

บคุคล งานด้านจดัซือ้จดัจ้าง และงานด้านอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท ซึ่งเป็นการสนบัสนนุการดําเนินงานของ

โครงการให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข้างเคียง โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้พฒันากระบวนการดําเนินงาน นํา

เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนข้างเคียงมาใช้

ในการดําเนินการก่อสร้าง ทัง้นี ้บริษัทมีมาตรการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านฝุ่ นละออง 

เสียง การสัน่สะเทือน เพ่ือให้สงัคมและชมุชนข้างเคียง รวมถึงสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบให้น้อยท่ีสดุ (รายละเอียดการ

ดําเนินงานเพ่ือลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเปิดเผยในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจําปี 2561 หวัข้อการ

ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม) 

2.4 ผลงานท่ีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีโครงการก่อสร้างท่ีเซ็นสญัญาวา่จ้างก่อสร้างงานและอยู่ระหว่างดําเนินการ

ก่อสร้างอยู่จํานวนทัง้สิน้ 26 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานตามสญัญาประมาณ 22,738 ล้านบาท โดยรับรู้รายได้แล้ว 

12,381 ล้านบาท และมีมลูคา่งานคงเหลือ 10,357 ล้านบาท 
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2.5 ผลงานท่ีผ่านมา (หลังการปรับโครงสร้างหนี)้ 

1. โครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน  (Infrastructure) 

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ :  ล้านบาท 

1.  บอ่พกัและงานดนัทอ่ร้อยสาย ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ 18 

2.  แนวป้องกนันํา้ทว่มคอนกรีตเสริมเหลก็ เฟส 2  

     จากสะพานพระราม 9 ถงึคลองพระโขนง 

291 

3.  ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหลก็แนวป้องกนันํา้ทว่มคลองจัน่ 319 

    

   2. สถาบัน (Institutional) 

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ :  ล้านบาท 

1.  โครงการกิจกรรมการพาณิชย์สนิค้าและไปรษณีย์ภณัฑ์ 1,748 

2.   สาํนกังานเขต 8 เขต ได้แก่ สายไหม, สะพานสงู, ทุง่ครุ,  

       คลองสามวา, บางบอน, ทววีฒันา, บางแค, ดอนเมือง 

447 

 3.   อาคารหอพกัพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ 127 

 4.   อาคารจอดรถ โรงบาลบาลกรุงเทพ 309 

 5.   อาคารศนูย์ควบคมุการบิน ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 1,073 

 6.  โรงพยาบาลกรุงเทพ-พทัยา 260 

 7.  ศนูย์ทนัตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบรีุ 193 

 8.  โรงเรียนนวตักรรมศกึษา 443 

 9.  โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารเอวนั 136 

10. โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสมีา 34 

11. โรงพยาบาลกรุงเทพ-หวัหิน 164 

12. อาคารจอดรถหลงัท่ี 2  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 222 

13. อาคารศนูย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ 209 

14. อทุยานจฬุาฯ 100 ปี 862 

 

3.  อาคารท่ีพักอาศัย (Residential) 

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ :  ล้านบาท 

1.    หลงัสวน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์   250 

2.   หมูบ้่านนาราสริิ สาทร-วงแหวน 329 

3.   แสนสริิ สขุมุวิท 67 4 

4.    ซนั สแควร์ สลีม 67 

5.   บ้านเอือ้อาทรรังสติ คลองสาม 110 

6.   บ้านราชดาํริ 259 

7.   บ้านเศรษฐสริิ ปัญญา รามอินทรา 32 

8.   เพอร์เฟ็กท์ เพลส ออ่นนชุ 77  59 
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9.   บ้านนนัทศิริ 317 

10.  สขุมุวิท พลสั 391 

11.  พลสั 49/2                              92 

12.  สาทร พลสั 194 

13.  เดอะลาไน สาทร 170 

14.  ศภุาลยั พรีเมยีร์ เพลส อโศก 240  

15.  แมนฮตัตนั ชิดลม  397 

16.  ศภุาลยั คาซา ริวา 642 

17.  จี เอ็ม ไฮ้ท์ 237 

18.  ซิตี ้โฮม รัชดาภิเษก 345 

19.  ไอดีล 24 345 

20.  คอนโดวนั สยาม – พระราม 1 145 

21.  คอนโดวนั เอ๊กซ์ สาทร-นราธิวาส 463 

22.  ประสานมิตร เรสซเิด้นซ์ 503 

23.  สลีม ลอฟท์ 74 

24.  ซิตีโ้ฮม สขุมุวิท 101 313 

25.  ศภุาลยั ริเวอร์ เพลส 448 

26.  เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2 96 

27.  อมนัตรา ลมุพินี คอนโดมเินียม 595 

28.  อกสัตนั สขุมุวิท 22 530 

29.  ศภุาลยั คาซา ริวา วิสต้า 2 144 

30.  ศภุาลยั ปาร์ค ศรีนครินทร์ 564 

31.  คอนโดมิเนียม สขุมุวิท 59 49 

32.  ซิตี ้โฮม รัชดา-ป่ินเกล้า 511 

33.  เดอะ แกรนด์ พีค ศรีราชา 360 

34.  เดอะ รอยลั เพลส คอนโดมิเนียม 165 

35.  เดอะ แซง ชวัร่ี วงศ์อมาตย์ 411 

36.  โอ๊ควู้ด สขุมุวิท 18 103 

37.  ซิตี ้โฮม ทา่พระ 212 

38.  ศภุาลยั พรีเมยีร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร 334 

39.  ศภุาลยั ปาร์ค เกษตร 506 

40.  บางกอก ฮอไรซอน รามคําแหง 353 

41.  เดอะ ซซีัน่ ศรีนครินทร์ 297 

42.  ออลไบร๊ท์ คอนโดมิเนียม 726 

43.  ซิตีโ้ฮม หาดใหญ่ 100 

44.  บ้านเอือ้อาทร (บางนา,ลาดกระบงั,เชียงใหม)่ 263 

45.  สกาย วอล์ค คอนโดมิเนียม 976 
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46.  ดิ แอดเดรส พญาไท 122 

47.  ซิตี ้โฮม รัตนาธิเบศร์ 392 

48.  ซิตี ้รีสอร์ท รามคาํแหง 206 

49.  เลอ ลกัซ์ คอนโดมเินียม 107 

50.  เดอะ รอยลั เพลส ภเูก็ต ทาวเวอร์ 2 109 

51.  เดอะ รอยซ์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ 1,193 

52.  ดิ แอดเดรส สาทร 524 

53.  เอ็นเอส เรสซิเด้นซ์ 148 

54.  เดอะ นิช ตากสนิ 85 

55.  เดอะ ปาร์ค แลนด์ แกรนด์ ตากสนิ 390 

56.  โนเบิล รีฟอร์ม 286 

57.  รีเฟลค็ชัน่ จอมเทียน บีช 911 

58.  เดอะ บลมู สขุมุวิท 71 213 

59.  ศภุาลยั ปาร์ค รัชโยธิน 389 

60.  แวนเทจ 459 

61.  ริทึม่ พหลโยธิน - อารีย์ 607 

62.  อโวร่า 31 111 

63.  วิสซ์ ดอม 445 

64.  ซิตี ้รีสอร์ท สขุมุวิท 39 346 

65.  เออบาร์โน แอบโซลทู 367 

66.  เดอะ ราฟเฟิล ลาดพร้าว 42/1 112 

67.  เดอะ รูม สขุมุวิท 21 349 

68.  บ้านลกัซ์ สาทร 142 

69.  เดอะ เพรสซเิด้นท์ สขุมุวิท อาคาร เอ 208 

70.  โหมด สขุมุวิท 61 243 

71.  ศภุาลยั ริเวอร์ รีสอร์ท 583 

72.  ศภุาลยั พรีเมยีร์ ราชเทว ี 377 

73.  เฮ้าส์ 23 คอนโดมเินียม 387 

74.  ไลฟ์ รัชดาภิเษก 547 

75.  เอ็ม ลาดพร้าว 464 

76.  แชปเตอร์ วนั โมเดิร์น ดชั 1,502 

77.  ศภุาลยั พรีเมยีร์ อโศก 401 

78.  ศภุาลยั พรีมา่ ริวา 882 

79.  ซิตี ้รีสอร์ท รัชดา 320 

80.  เซ็นทริค สาทร-เซนต์หลยุส์ 296 

81.  ศภุาลยั ปาร์ค เอกมยั - ทองหลอ่ 304 

82.  ศภุาลยั เวลลงิตนั 934 
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83.  เซ็นทริค ซี พทัยา 772 

84.  เรนด์ สาทร 7 119 

85.  แอสเซนท์ คอนโดมเินียม 180 

86.  ศภุาลยั ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ 313 

87.  คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9 386 

88.  ศภุาลยั วิสต้า ติวานนท์ 290 

89.  เอ็ม สลีม 86 

90.  แชปเตอร์ วนั เดอะ แคมปัส 585 

91.  ศภุาลยั เอลที สาทร 181 

92.  เดอะ รีเซิร์ฟ เกษมสนัต์ 3 419 

93.  มาร์ค สขุมุวิท 39 923 

94.  กลัปพฤกษ์ แกรนด์ ปาร์ค อดุรธานี 350 

95.  วี คอนโด เอกมยั - รามอินทรา 698 

96.  เดอะ บางกอก สาทร 1,277 

97.  ดิ เมมโมเรีย พหลโยธิน 8 224 

98.  ริทึม่ สขุมุวิท 36-38 590 

99.  333 ริเวอร์ไซด์ 1,638 

100. ศภุาลยั มาเรย์ พทัยา 495 

101. เพรสซเิด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ 491 

102. ริทึม่ อโศก 399 

103. ศภุาลยั วิสต้า ศรีราชา แยกทา่เรือแหลมฉบงั 232 

104. ศภุาลยั ซิตี ้รีสอร์ท รัชโยธิน - พหลโยธิน 32 136 

105. ศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาช่ืน 682 

106. ศภุาลยั ซิตี ้รีสอร์ท ระยอง 212 

107. แชปเตอร์ วนั เดอะ แคมปัส ลาดพร้าว 1 92 

108. โนเบิล รีวอล์ฟ รัชดา 1,354 

109. แชปเตอร์ วนั มดิทาวน์ ลาดพร้าว 24 532 

110. ศภุาลยั ลอฟท์ แจ้งวฒันะ 218 

111. ศภุาลยั ซิตี ้รีสอร์ท สถานีแบร่ิง สขุมุวิท 105 153 

112. เดอะ สเตจ เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 496 

113. ไลฟ์ อโศก 1,814 

114. ศภุาลยั เอลที พญาไท 250 

115. ศภุาลยั เวลลงิตนั 2 652 

116. เดอะ เพรสซเิด้นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 3 453 

117. ไลฟ์ ป่ินเกล้า 831 

118. ศภุาลยัไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร 325 

119. ศภุาลยั เอลที สรุวงศ์ 293 
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120. ศภุาลยั เอลที สีพ่ระยา 336 

121. แชปเตอร์วนั อีโค รัชดา-ห้วยขวาง 30 

122. ดิ เอส อโศก 969 

123. เดอะ โพลแิทน รีฟ (เฟส 2) 474 

124. โนเบิล รีโคล 687 

125. อินฟินิตีว้นั คอนโด 429 

126. คราม สขุมุวิท 26 630 

127.  โนเบิล บี  เทอร์ตีท้รี 731 

128.  เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม บางแค 405 

129.  เดอะ โพลแิทน อควา 2,040 

130.  ศภุาลยั เวอเรนด้า พระราม 9 693 

131.  ลาวคี สขุมุวิท 57 542 

132.  เดอะ รีเซิร์ฟ ทองหลอ่ 534 

133.  โนเบิล บี ไนน์ทีน 1,470 

134.  แชปเตอร์ วนั ชายน์ บางโพ 457 

135.  ศภุาลยั ริวา แกรนด์ 1,158 

136.  โนเบิล บี เทอร์ตีท้รี 731 

137.  เดอะ เพรสซิเด้นท์ เพชรเกษม - บางแค 405 

138. เดอะ โพลแิทน อควา 2,040 

139.  ศภุาลยั เวอเรนด้า พระราม 9 693 

140.  ลาวคี สขุมุวิท 57 542 

141. เดอะ รีเซิร์ฟ ทองหลอ่ 534 

142. โนเบิล บี ไนน์ทีน 1,470 

143. แชปเตอร์ วนั ชายน์ บางโพ 457 

144. ศภุาลยั ริวา แกรนด์ 1,158 

4.  อาคารสาํนักงานและอาคารพาณิชย์ (Commercial) 

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ :  ล้านบาท 

1. โชว์รูมเชฟโรเลต โพธ์ิแก้ว 22 

2. โชว์รูมมาสด้า เชียงใหม ่ 16 

3. โชว์รูมเชฟโรเลต กระบ่ี 34 

4. อาคารอีสท์ วอเตอร์ 371 

5. เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพลก็ซ์ อาคารเอ 2,770 

6.  ศิวยาธร ทาวเวอร์ 292 

7.  ยบีูซี 3 แอนด์ อีเอ็ม 2 (ห้างสรรพสนิค้าเอ็มควอเทียร์) 2,133 

8. อาคารจฬุา บล๊อค แอล 652 

9. อาคารแอล แอนด์ เอช สขุมุวทิ 814 
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10. อาคารสาํนกังาน อาคารท่ีจอดรถและสาํนกังาน บจก.โอสถสภา (หวัหมาก) 730 

11. อาคารจอดรถ ศภุาลยั แกรนด์ ทาวเวอร์ 63 

12. ชินวตัร ทาวเวอร์ 4 296 

13. ศนูย์การประชมุและฝึกอบรมเอไอเอส นครราชสมีา  570 

14.อาคารสาํนกังาน บริษัท ทีอาร์อาร์ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 592 

      5. โรงแรมหรือรีสอร์ท (Leisure)  

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ :  ล้านบาท 

1.   โรงแรมโซฟิเทล สขุมุวิท 832 

2.   โรงแรม เดอะ เช ดี เชียงใหม ่ 622 

3.   340 คีย์ โฮเต็ล 436 

4.   เดอะ รีเจนท์ แบงค็อก แอนด์ เรสซิเด้นซ์ 853 

5.   เดอะ Sails พทัยา 579 

6.   แอดไมรัล สวีทส์ 66 

7.  ซิทาดีนส์ สขุมุวิท 8 108 

8.  ซิทาดีนส์ สขุมุวิท 11 100 

9.  ไอบิส สาทร 113 

10. ฮอลเิดย์ อินน์ พทัยา 427 

11. เดอะ สยาม เคมปินสกี 1,131 

12. ซิทาดีนส์ สขุมุวิท 23 101 

13. โรงแรม ออลซีซัน่ส์ 52 

14. โรงแรมโนโวเทล แพลทตินัม่ 614 

15. โรงแรมสขุมุวิท 31  112 

16. โรงแรมพาร์ค พลาซา่ 140 

17. ฮอลเิดย์ อินน์ ไม้ขาว รีสอร์ท 293 

18. โฟร์ พอยท์ บาย เชอราตัน้ สาธร 392 

19. โรงแรม จี หวัหิน 95 

20. ทนู โฮเต็ล อโศก - สขุมุวิท 64 

21. ทนู โฮเต็ล พทัยา 74 

22. โรงแรมอมัรา กรุงเทพ 916 

23. โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี ้เซ็นเตอร์ 525 

24. แกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ ทองหลอ่ 634 

25.. เอ็ม ไอ 3 328 

26. โรงแรมนิกโกะ กรุงเทพ 599 

27. สวอนเลค เขาใหญ่ 229 

28.  แอม ไชนา่ ทาวน์ 715 
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6. ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ชอปป้ิงมอลล์ (Retail) 

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ : ล้านบาท 

1.  เดอะ กรีน ไนท์ พระราม 9 324 

2.  ไอ เพลส ไลฟ์ สเคป เซ็นเตอร์ 83 

3.  แปซิฟิค คอมเพลก็ซ์ 2 อยธุยา 138 

4.  เรน ฮิลล์ 47 104 

5. เทอร์มินอล 21 พทัยา 1,382 

 

7. โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial) 

ชื่อโครงการ มูลค่าโครงการ : ล้านบาท 

1. โรงงานแคปซูล เจล ไลแคป 58 

2. อีเลค็ทริค ชิลเลอร์ แพล้นท์ 472 

3. โอเรียลทอล คอปเปอร์ นิว แฟคตอร่ี 170 

4. โรงงานฟาร์มเฮาส์ นิคมอตุสาหกรรมบางชนั 586 
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 บริษัทตระหนกัดีว่าความเส่ียงขององค์กรเป็นสิ่งท่ีท้าทายสําหรับผู้บริหาร เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมีโอกาสเกิดขึน้

และมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจอย่างมีนยัสําคญั บริษัทจึงให้ความสําคญักบัการบริหารความเส่ียงซึ่งถือเป็นกลไก

สําคญัท่ีจะชว่ยให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทราบร่ืน และประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

องค์ประกอบในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

           
นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทตระหนกัดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และเป็นพืน้ฐานสําคญัท่ี

ชว่ยให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ โดยกําหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของการจดัทํา

แผนธุรกิจประจําปี ซึ่งบริษัทจะดําเนินธุรกิจภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ รวมถึงผู้บริหารและพนกังานทุกคนเป็น

เจ้าของความเส่ียง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเส่ียงของหน่วยงานท่ีตนเองรับผิดชอบ รวมทัง้

กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัการความเส่ียง  

 บริษัทมีการประเมิน จดัลําดบัและจดัการความเส่ียง ซึ่งทําให้บริษัทสามารถพิจารณาความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

เพ่ือการบริหารความเส่ียงของธุรกิจท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีการกําหนด Risk 

Appetite เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากความเส่ียงนัน้ ๆ และหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การ

ดําเนินงานของบริษัทบรรลเุป้าหมายได้ ดงันี ้

 

คณะกรรมการบริษัท 

 เห็นชอบแนวทางการจดัการความเสีย่ง

และตดิตามการบริหารความเสี่ยง 

 
คณะกรรมตรวจสอบ 

 ตรวจสอบวา่ระบบบริหารความเสี่ยงมีความ

เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ร ว ม ถึ ง

สอดคล้องกบันโยบายและกลยทุธ์ที่กําหนด 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 จัดทํานโยบายและหลักเกณฑ์ในการ

บริหารความเสี่ยง 

  สอบทานความเสี่ยงและแนวทางการ

จดัการความเสี่ยง 

  กํา กับดูแ ลค วา มมีป ระสิท ธิผ ลข อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยการ

ติดตามและสอบทานอยา่งตอ่เน่ือง 

  สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง

อยา่งสม่ําเสมอ 

 

 

ส่วนงานตรวจสอบภายใน 

 ตรวจทานประสิทธิผลของผลการควบคุม

ภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจําปี 

รวมทัง้ติดตามและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่

ตรวจพบ 

 

ทุกฝ่ายงาน 

 ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน

ตนเอง รวมทัง้ กําหนดมาตรการ

จัดการความเสี่ ยง ติดตามและ

รายงานผล 

 

3. ปัจจัยความเส่ียง 
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 ทัง้นี ้ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประชุมร่วมกนั 4 ครัง้ เพ่ือกําหนดกรอบการบริหาร

ความเส่ียงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การเตือนภัยล่วงหน้า การกําหนดมาตรการป้องกันตลอดจนการทบทวน

และสร้างเคร่ืองมือการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้บริษัทจัดให้มีการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทัง้ 6 ด้าน ดังมี

รายละเอียด ดงันี ้ 

 

1.  ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 1.1  ความเส่ียงจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ 

        ธุรกิจก่อสร้างถือเป็นธุรกิจบริการท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูง  แต่ในบางครัง้ท่ีเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วง

ชะลอตวั อาจทําให้โครงการก่อสร้างใหม ่ๆ มีปริมาณลดน้อยลงไป สง่ผลให้เกิดการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษัท

มีการควบคมุความเส่ียงดงักลา่วโดยจะเลือกประมลูงานท่ีบริษัทมีความชํานาญและความสามารถแขง่ขนัได้  

 1.2  ความเส่ียงจากการรับงานท่ีไมห่ลากหลาย 

        การดําเนินงานของบริษัทท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทได้รับงานของภาคเอกชนเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะ

โครงการท่ีพกัอาศยั แตย่งัคงมีการรับงานก่อสร้างประเภทอ่ืนบ้าง เช่น อาคารสํานกังาน โรงแรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

บริษัทมีการควบคมุความเส่ียงดงักล่าว โดยมีการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างอย่างสม่ําเสมอ ทัง้งานของภาคเอกชน

และงานของภาครัฐบาล เพ่ือสะสมปริมาณงานในมือ (Backlog) ให้เพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทมีการเลือกรับงานก่อสร้าง

กบับริษัทผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ชัน้นําท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจํากัดท่ีมีช่ือเสียงและมีฐานะ

การเงินท่ีมัน่คง 

       นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการกระจายความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจก่อสร้าง โดยการขยายการดําเนินงานไป

ในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการเพิ่มชอ่งทางการรับรู้รายได้และเพิ่มความมัน่คงทางรายได้ให้กบับริษัทด้วยการจดัตัง้

บริษัทยอ่ย โดยดําเนินการบริหาร และพฒันาโครงการตา่ง ๆ ตามรายละเอียดใน ส่วนท่ี 1 หวัข้อ 2 ธุรกิจการให้บริการ

ห้องพกั  
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2.  ความเส่ียงด้านการปฏิบัตงิาน (Operation Risk) 

 2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความสามารถ 

        การดําเนินการก่อสร้างจําเป็นต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญทําหน้าท่ีเป็น

ผู้จดัการโครงการ หรือวิศวกรโครงการ เพ่ือควบคมุและบริหารงานก่อสร้างแตล่ะโครงการให้เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งในสภาวะ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างมีบริษัททัง้รายเก่าและรายใหม่อยู่เป็นจํานวนมาก จึงมีความเส่ียงต่อการขาดแคลน

บุคลากรดงักล่าว  บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการขึน้ไปรับตําแหน่งผู้จดัการโครงการ หรือวิศวกรโครงการตอ่ไป ทัง้นีบ้ริษัทยงัมีนโยบายในการ

จา่ยคา่ตอบแทนและสวสัดกิารท่ีเหมาะสมและแขง่ขนักบับริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกนัได้ เพ่ือเป็นการจงูใจให้พนกังานท่ีมี

ความรู้ ความสามารถร่วมงานกบับริษัทตอ่ไป 

  

 2.2  ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

        แรงงานถือเป็นปัจจยัหลกัสําหรับงานก่อสร้าง โดยในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ภาคก่อสร้างยงัคงเป็นปัญหาใหญ่ อนัเน่ืองมาจากในช่วงท่ีผ่านมามีโครงการของภาครัฐท่ีเป็นโครงการสาธารณูปโภค

ขนาดใหญ่ซึง่มีการใช้แรงงานในการก่อสร้างจํานวนมาก ซึง่บริษัทอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานส่งผลให้งานก่อสร้าง

เกิดความล่าช้า ไม่สามารถส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าได้ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา เพ่ือเป็นการลดความเส่ียง

ดงักลา่วบริษัทจงึมีการดําเนินการ ดงันี ้

         บริษัทมีการจ้างแรงงานของบริษัทโดยตรง ซึง่ ณ สิน้ปี 2561 มีคนงานทัง้สิน้ 4,382 คน โดยบริษัทมีการ

จ่ายอตัราคา่จ้างท่ีเหมาะสมกบัฝีมือแรงงานแตล่ะคน ดแูลในเร่ืองของสวสัดิการรวมถึงการดแูลด้านความเป็นอยู่ของ

แรงงาน โดยให้ความสําคญักบัสถานท่ีพกัอาศยัให้มีความปลอดภยั มีสิ่งแวดล้อมและสขุอนามยัท่ีดี เพ่ือเป็นการจงูใจ

และสร้างปัจจยัแวดล้อมให้แรงงานอยากทํางานกบับริษัทตอ่ไป 

          การพึง่พิงแรงงานจากผู้ รับเหมาชว่ง นอกจากบริษัทจะมีแรงงานของตวัเองส่วนหนึ่งแล้วนัน้ บริษัทยงัมี

การพึ่งพิงแรงงานจากผู้ รับเหมาช่วงอีกส่วนหนึ่ง โดยบริษัทจะมีการคดัเลือกผู้ รับเหมาช่วงท่ีไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงาน

ตา่งด้าวท่ีผิดกฎหมาย เม่ือมีการคดัเลือกผู้ รับเหมาช่วงท่ีมีคณุสมบตัิดงักล่าวแล้วจงึจะทําการขึน้ทะเบียนเป็นคู่ค้ากับ

บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทจะไม่พึ่งพิงแรงงานจากผู้ รับเหมาช่วงรายใดรายหนึ่งเท่านัน้ เพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จาก

การวา่จ้างผู้ รับเหมาชว่งเพียงรายเดียว 
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3.  ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

 3.1  ความเส่ียงจากการปรับขึน้คา่แรง 

         ค่าแรงถือเป็นต้นทุนหลักท่ีสําคัญสําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจากนโยบายปรับขึน้ค่าแรงของ

รัฐบาลส่งผลกระทบตอ่ต้นทนุของบริษัทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทมีมาตรการหลาย ๆ ด้านท่ีจะลด

ผลกระทบจากการขึน้ค่าแรง เช่น มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร เพ่ือทดแทนการใช้แรงงาน  จดัระบบ

การบริหารจดัการเพ่ือให้แรงงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึงการควบคมุคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้าง เป็น

ต้น 

 3.2  ความเส่ียงจากต้นทนุวสัดกุ่อสร้างท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

         วสัดกุ่อสร้างถือเป็นต้นทนุการก่อสร้างท่ีสําคญั การเปล่ียนแปลงของราคาวสัดกุ่อสร้างจึงส่งผลกระทบ

ตอ่ต้นทนุการก่อสร้างอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยช่วงท่ีผ่านมากลุ่มวสัดกุ่อสร้างท่ีราคามีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้จะเป็นกลุ่มท่ี

เป็นวสัดกุ่อสร้างหลกั ท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการภาครัฐ เช่น ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดงักล่าว บริษัทจึงได้มีการติดตามความเคล่ือนไหวของราคาวสัดกุ่อสร้างท่ีสําคญัอยา่ง

ใกล้ชิด หากพบว่าราคาวสัดกุ่อสร้างจะมีทิศทางหรือแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึน้ บริษัทจะสัง่ซือ้จากผู้จดัจําหน่ายในจํานวน

คราวละมาก ๆ ซึง่การสัง่ซือ้ในปริมาณมาก ๆ ทําให้บริษัทมีอํานาจตอ่รองทําให้สามารถซือ้ในราคาท่ีถกูลงอีกด้วย หรือ

อีกแนวทางหนึ่งบริษัทอาจมีการทําบนัทึกข้อตกลงในการซือ้วสัดกุ่อสร้างล่วงหน้ากับผู้จดัจําหน่าย โดยกําหนดราคา

คงท่ีซึง่จะชว่ยให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุวสัดกุ่อสร้างได้อีกด้วย 

 3.3 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ 

        การดําเนินธุรกิจก่อสร้างมีความเส่ียงท่ีจะเรียกเก็บเงินจากลกูค้าไม่ได้ หรือไม่สามารถเรียกเก็บได้ตรงตาม

เวลาท่ีกําหนด เน่ืองจากการเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ซึ่งความเส่ียงดงักล่าวอาจ

สง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าว จึงมีนโยบายใน

การคดัเลือกลกูค้าท่ีเข้มงวด โดยจะพิจารณาจากฐานะการเงิน ผลประกอบการ ช่ือเสียง และประวตัิของผู้บริหาร ก่อนท่ี

จะตกลงรับงานเสมอ  

4. ความเส่ียงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 4.1  ความเส่ียงจากการปรับเปล่ียนกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้างอาคาร 

         การดําเนินธุรกิจก่อสร้างจะเก่ียวข้องกบักฎหมายหลายฉบบั รวมถึงเก่ียวข้องกบัความชํานาญในวิชาชีพ

ต่าง ๆ ท่ีมีกฎหมายควบคุม ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร กฎหมายทางด้านแรงงาน กฎหมาย

ทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยกฎหมายและข้อบังคับเหล่านี  ้บริษัทต้องดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีกําหนดให้

ครบถ้วน ซึ่งหากไม่ปฏิบตัิตามหรือปฏิบตัิไม่ครบถ้วนอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัท บริษัทจึงมีแนวทางในการ

ลดความเส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบตัิของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงจดัตัง้หน่วยงานทําหน้าท่ีดแูล รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการตา่ง ๆ ให้ทนัตอ่

การเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
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5.  ความเส่ียงด้านสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม (Social and/or Environment Risk) 

 5.1  ความเส่ียงจากการก่อสร้างท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนข้างเคียง และสิ่งแวดล้อม 

        บริษัทตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายท่ีบริษัทให้

ความสําคญัมาอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทจงึให้ความสําคญักบัการดแูลชมุชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพืน้ท่ีก่อสร้าง

ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยท่ีสุด ทัง้นีบ้ริษัทมีการประเมินความเส่ียงและหาแนวทางในการควบคุม

ป้องกัน มีการดําเนินการเพ่ือลดผลกระทบท่ีส่งผลต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การควบคุมการเกิด

มลภาวะตา่ง ๆ ท่ีเกิดจากการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด เชน่ เสียง ฝุ่ นละออง นํา้เสีย เป็นต้น  

         นอกจากการดแูลผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนัน้ บริษัทยงัมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์กับ

ชุมชนข้างเคียงพืน้ท่ีก่อสร้างโดยมีการประสานงานกับผู้ นําชุมชนเพ่ือเข้าสํารวจพืน้ท่ีของชุมชนเพ่ือสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการก่อสร้าง ความกงัวลใจเก่ียวกบัการก่อสร้าง 

กิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีชมุชนต้องการการสนบัสนนุ โดยบริษัทจะเข้าประสานงานดําเนินการให้กบัชมุชน 

เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งกนั 

             

6.  ความเส่ียงเกิดใหม่ (Emergency Risk) 

6.1 มลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

สถานการณ์ฝุ่ น PM 2.5 ในประเทศไทยมีคา่สงูมาหลายปีตอ่เน่ืองแล้ว จากข้อมลูของสถานีตรวจวดัของกรม

ควบคมุมลพิษ 19 สถานีทัว่ประเทศ ซึง่กรีนพีช ทําการประมวลคา่เฉล่ียของความเข้มข้นฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM2.5) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560  พบว่ามีความเข้มข้นของ PM 2.5 ในพืน้ท่ีเมือง

อยูใ่นระดบัแย ่และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจนเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพืน้ท่ี  

 ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยได้มีการรณรงค์ในเร่ืองนีก้นัมากขึน้ เพราะฝุ่ นเร่ิมหนาตวัอย่างมากตัง้แตเ่ดือน

มกราคม ซึ่งคอ่นข้างเร็วกว่าปีท่ีผ่าน ๆ มา โดยปรกติแล้ว ฝุ่ น PM 2.5 จะมีมากขึน้ในช่วงเปล่ียนผ่านฤดกูาล จากฤดู

หนาวไปฤดรู้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ โดยมกัจะมีหมอก(ไอนํา้)เกิดขึน้ ทําให้อากาศปิด แสงแดดส่องไม่ถึง

พืน้ ฝุ่ นละอองขาดแรงในการผลกัให้ลอยตวัสงูขึน้ไป จนสะสมอยูใ่นอากาศเร่ียพืน้ดนิอยา่งเห็นได้ชดั  

ฝุ่ นละออง PM 2.5 คือ ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า คือเล็กกว่า 2.5 ไมครอน 

(ไมโครเมตร) หรือเล็กกว่า 3% ของเส้นผ่านศนูย์กลางเส้นผม โดยในเมืองใหญ่นัน้มีสาเหตหุลกั ๆ จากการเผาไหม้ของ

เคร่ืองยนต์ และจากการก่อสร้าง ซึ่งฝุ่ น PM 2.5 นีมี้อนัตรายต่อสุขภาพอย่างชดัเจน เพราะขนาดท่ีเล็กมาก ทําให้
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        สว่นที่ 1  หวัข้อ    3 หน้า 6 

สามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ เข้าสู่ปอด และสร้างปัญหากับหลอดเลือดได้ง่ายขึน้ และจะไปเพิ่มความเส่ียง

ต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ เพราะมนัสามารถทะลุทะลวงผ่านปอดเข้าสู่เส้นเลือดฝอยท่ีหล่อเลีย้ง

อวยัวะทกุสว่นของร่างกาย รวมทัง้สมองและหวัใจ ทําให้เกิดโรคมะเร็ง โรคหวัใจ โรคทางสมอง ฯลฯ  

 

 

จากภาพรายงานสถานการณ์ฝุ่ นละอองในกรุงเทพมหานคร จะเห็นวา่พืน้ท่ีเขตใหญ่ ๆ มีคา่ฝุ่ นเกินคา่มาตรฐาน

ทัง้หมด คือเกิน 50 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครมีการดําเนินการล้างถนน ใช้รถฉีดนํา้

แรงดนัสงูฉีดละอองนํา้ชะฝุ่ นละอองในอากาศ แก้ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ทัง้นี ้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กําชบัให้ทกุสํานกังานเขตออกสํารวจพืน้ท่ี หากมีการก่อสร้างอาคารหรือการก่อสร้าง

รถไฟฟ้าในพืน้ท่ี ให้ประสานและให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างให้ดําเนินการตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่ น

ละอองตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด รวมทัง้เพิ่มความเข้มงวดในการบงัคบัใช้กฎหมายจบัปรับผู้ ฝ่าฝืน ตาม พ.ร.บ.

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535  

จากสถานการณ์ดงักล่าวท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้นนัน้ ย่อมส่งผลกระทบตอ่บริษัทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจาก

ธุรกิจก่อสร้างของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอาคารสูงและอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัทจึงกําชับให้

พนกังานชว่ยกนัทําความสะอาดพืน้ สเปรย์นํา้ ไล่ฝุ่ นตามไซต์งานก่อสร้าง รวมถึงการติดตัง้แผงกนัฝุ่ นรอบอาคาร (Mat 

Sheet)  เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้าง ท่ีช่วยป้องกันสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ กระเด็นออกนอก

บริเวณการก่อสร้าง ซึ่งอาจทําให้เกิดอนัตรายแก่คนงานและผู้ ท่ีสญัจรไปมาในบริเวณใกล้เคียง ทัง้ยงัสามารถป้องกัน

ฝุ่ นละอองท่ีฟุ้ งกระจายทัว่บริเวณ และยงัชว่ยลดแรงลมในพืน้ท่ีทํางาน 

 



    บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                         
 
 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)  

 

 

 
        สว่นที่ 1  หวัข้อ    3 หน้า 7 

บริษัทให้ความร่วมมือกบักรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาฝุ่ น Pm 2.5 ดงักลา่ว ด้วยการติดตัง้สปริงเกอร์เพ่ือ

บรรเทาความหนาแนน่ของฝุ่ นในอากาศ การฉีดนํา้ใสล้่อรถทกุคนัท่ีออกจากไซต์งาน เพ่ือล้างเศษหิน เศษดิน  ลดการ

เกิดปัญหาความสกปรก และลดฝุ่ นฟุ้ งกระจายบนท้องถนนอีกทางหนึง่ด้วย 

 

   

  

  

 

 

 

 



   บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                             
 

   แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
       สว่นที่ 1  หวัข้อ  4 หน้า 1 

  
 

4.1 ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก 

ทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 (ตามรายละเอียดงบการเงินรวม) ดงันี ้   
(หน่วย : บาท) 

ประเภทลักษณะ

ทรัพย์สิน 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ราคาทุน ราคาตามบัญชี ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดนิ เป็นเจ้าของ 1,601,757,548 1,601,757,548 1.ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) 

- วงเงินหนงัสือคํา้ประกนั 150.68 ล้านบาท 

ใช้ไป 150.68 ล้านบาท  

2.ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

- วงเงินหนงัสือคํา้ประกนั 1,500 ล้านบาท 

.ใช้ไป 405.95 ล้านบาท 

3.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- วงเงินกู้  SCR 224 ล้านบาท เบิกใช้แล้วจํานวน 

206 ล้านบาท ไม่ใช้วงเงินคงเหลือ 

- วงเงินกู้  SCR 390.70 ล้านบาท เบกิใช้แล้วจํานวน 

358.90 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 31.80 ล้านบาท  

-วงเงินกู้  CSM 1,550 ล้านบาท คงเหลือหนี ้

1,439.59 ล้านบาท (ใช้เตม็วงเงินแล้ว) 

2. อาคารและส่วน 

    ปรับปรุงอาคาร 

เป็นเจ้าของ 2,322,450,257 1,866,766,346 1.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 

- วงเงินหนงัสือคํา้ประกนั 1,000 ล้านบาท ใช้ไป 

256.84 ล้านบาท 

3.เคร่ืองจกัรและ 

   อปุกรณ์ก่อสร้าง 

- เป็นเจ้าของ 

 

1,063,425,761 354,141,499 - 

4. แบบก่อสร้าง

อลมูิเนียม 

- เป็นเจ้าของ 182,748,340 79,308,962 - 

5. เคร่ืองตกแตง่และ 

   อปุกรณ์ 

- เป็นเจ้าของ 320,065,496 142,453,593 - 

6. ยานพาหนะ -เป็นเจ้าของ 

 

193,810,869 62,110,371 - 

หมายเหต.ุ- รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 20 ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 



   บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                             
 

   แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 
       สว่นที่ 1  หวัข้อ  4 หน้า 2 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีสาํคัญในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและกิจการร่วมค้า มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีสําคญัในการประกอบธุรกิจ คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ ในการดําเนินงาน โดยมีข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงันี ้

          (หนว่ย : บาท) 

รูปแบบ   เคร่ืองหมาย/ลิขสทิธ์ิ ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ ราคาทุน มูลค่าสุทธิทางบัญช ี

1. ลขิสทิธ์ิซอฟแวร์ เป็นเจ้าของ     ซอฟแวร์  44,110,136 8,901,575 

2. เงินจา่ยซือ้ฐานลกูค้า 

และ ธุรกิจเดมิ 

เป็นเจ้าของ ฐานลกูค้าและธุรกิจเดมิ 8,000,000 854,794 

หมายเหต.ุ- รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 22 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทมีนโยบายลงทนุในกิจการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเอือ้ประโยชน์ มีความเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัของบริษัทและมี

แนวโน้มการเตบิโตท่ีดี สําหรับสดัสว่นเงินลงทนุและนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

นัน้ ขึน้อยู่กับความเช่ียวชาญในธุรกิจ  ความสามารถในการลงทุน และอํานาจการบริหารงานเป็นหลัก โดยการ

บริหารงานในธุรกิจท่ีบริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะส่งตวัแทนกรรมการเข้าไปร่วมกําหนดนโยบายและแนวทางการ

บริหารงานให้สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท รวมทัง้ติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบตัิงานของผู้บริหารให้

เป็นไปตามแผนงานท่ีได้กําหนดไว้ สว่นอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจอ่ืนท่ีบริษัทไม่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ บริษัท

จะสง่ตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการแทนการเข้าไปบริหารงานโดยตรง 

 ในชว่งระยะเวลาท่ีผา่นมานัน้ บริษัทได้มีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ในลกัษณะการ

ขยายตวัไปข้างหน้า เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ ควบคู่กับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโต

ย่ิงขึน้ เช่น ดําเนินธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่เพ่ือการให้เช่า หรือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีศกัยภาพ

ทําเลท่ีตัง้ดี พร้อมใช้งานและสามารถสร้างรายได้ทนัที ได้แก่ การบริหารจดัการสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารโรงแรม 

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายท่ีคดียงัไมถึ่งท่ีสดุ ซึง่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกต ิ

และเป็นคดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สินของบริษัท มีจํานวนทนุทรัพย์ฟ้องสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือ

หุ้น จํานวน 3 คดี คือ 

1. คดีปกครอง ณ ศาลปกครองกลาง หมายเลขดําท่ี 2206/2555 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ระหวา่ง บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)   โจทก์ 1 

 บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากดั    โจทก์ 2 

 การเคหะแหง่ชาต ิ      จําเลย 

คดีหมายเลขดําท่ี 2206/2555 

ทนุทรัพย์ฟ้อง 874,250,718.11 บาท ฐานความผิดสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

วนัท่ีย่ืนฟ้อง 7 กนัยายน 2555 

มลูเหตคุดี เน่ืองด้วยบริษัทได้เข้าร่วมกิจการร่วมค้า ซินเท็ค-ไมวาน (SMJV) กับบริษัท     ไมวาน 

(ประเทศไทย) จํากดั (“ไมวาน”) ในสดัส่วนการร่วมทนุ 65%: 35% ตามลําดบั เพ่ือเข้ารับงาน

ก่อสร้างโครงการบ้านเอือ้อาทร จากการเคหะแห่งชาติ (ผู้ ว่าจ้าง) จํานวน 50,000 ยูนิต แต่

ด้วยเม่ือปี 2549 เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารขึน้ ทําให้โครงการดังกล่าวเกิดความไม่

ชดัเจนต้องชะลอการดําเนินการจนทําให้ SMJV ได้รับความเสียหาย ซึ่ง SMJV ได้ร้องขอและ

ได้รับการอนุมัติให้ลดจํานวนหน่วยการก่อสร้างคงเหลือเพียง 13,674 ยูนิต ซึ่งขัน้ตอนการ

ก่อสร้างได้ดําเนินการแล้วเสร็จและสง่มอบงานแล้ว แตย่งัคงมีการค้างชําระคา่งวดงานเกิดขึน้ 

ซึ่งบริษัทได้มีการทวงถามหลายครัง้แล้ว แต่ผู้ ว่าจ้างยงัคงเพิกเฉยไม่ชําระเงินค่าก่อสร้างแก่

บริษัททําให้บริษัทเสียหาย 

ความคืบหน้าคดี ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องให้บริษัทชําระเงินแก่การเคหะแหง่ชาตจํิานวน 

25,317,134.51 บาท พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของจํานวนเงิน 21,248,137.63 

บาท นบัจากวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ คดี

อยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสงูสดุ 

ความเห็นฝ่ายกฎหมาย งานก่อสร้างโครงการดงักล่าวเกิดปัญหาความล่าช้าขึน้ โดยความล่าช้าดงักล่าวไมไ่ด้เกิดขึน้

จากความผิดของ SMJV แต่เกิดจากปัญหาของทางการเคหะแห่งชาติเองท่ีมีการชะลอการ

ดําเนินงาน และการจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่าช้ามีผลต่องานก่อสร้าง ทําให้ SMJV ได้รับความ

เสียหาย การเคหะแห่งชาติไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับเป็นดอกเบีย้จาก SMJV อีกทัง้ SMJV 

ได้รับความเสียหายมีค่าใช้จ่ายจากการเตรียมโครงการภายหลังการหยุดงาน ทัง้ในส่วน

อปุกรณ์, ท่ีดิน, ค่าธรรมเนียมหนงัสือคํา้ประกัน คา่ควบคมุการเร่งงานจากความล่าช้าของ

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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โครงการ และอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นความเสียหายท่ีเกิดขึน้จริง SMJV จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย

จากการเคหะแห่งชาติตามฟ้องได้ โดยคาดว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษากลับคํา

พิพากษาศาลปกครองกลางให้การเคหะแหง่ชาตชํิาระคา่เสียหายให้แก่ SMJV 

 

 

 

 

 

 

2. คดีความแพง่ ณ ศาลแพง่กรุงเทพใต้ หมายเลขดําท่ี พ.2279/2559 

ระหวา่ง บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)   โจทก์ 

 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) จําเลย  

ทนุทรัพย์ฟ้อง 53,348,493.46 บาท ฐานความผิดสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

วนัท่ีย่ืนฟ้อง 3 พฤศจิกายน 2559 

 

มลูเหตคุดี เน่ืองด้วยบริษัทได้ชําระเงินค่าซ่อมแซมงานแทน สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ์-กรุงธน (“กิจการ

ร่วมค้า”) ให้กบั บริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) (ผู้วา่จ้าง)  

 จํานวนเงิน 45,338,958.90 บาท ต่อมาบริษัทได้ย่ืนฟ้องไล่เบีย้บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)ผู้ รับเหมาช่วง เพ่ือขอให้ศาลบงัคบัให้ชําระค่าเสียหาย

รวมเป็นทนุทรัพย์ท่ีฟ้องจํานวน 53,348,493.46 บาท 

 

ความคืบหน้าคดี ศาลชัน้ต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอทุธรณ์พิพากษากลบัให้ บมจ. ซิโน-ไทยชําระหนีแ้ก่บริษัท

ตามคําฟ้อง บมจ. ซิโน-ไทย ย่ืนคําร้องขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกา คดีอยู่ระหว่างศาลฎีกา

พิจารณาวา่จะอนญุาตให้ฎีกาหรือไม ่
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3. คดีศาลแพง่กรุงเทพใต้ หมายเลขคดีท่ี พ.2619/2561 มีรายละเอียดดงันี ้

ระหวา่ง   บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)     โจทก์ 

จฬุาลงกรณ์วิทยาลยั         จําเลย 

ทนุทรัพย์ฟ้อง 59,848,234.78 บาท ฐานความผิดสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

วนัท่ีฟ้อง 27 กนัยายน 2561 

 

มลูเหตคุดี บริษัทรับจ้างงานก่อสร้างโครงการอทุยานจฬุาฯ 100 ปี ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จส่งมอบ

งานแล้ว จุฬาไม่ชําระเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายโดยหักเ งินค่าปรับงานล่าช้าจํานวน 

57,190,386.24 บาท  

 

ความเห็นฝ่ายกฎหมาย งานก่อสร้างล่าช้าไม่ใช่ความผิดของบริษัท แตเ่กิดจากปัญหา เช่น ในการรอสรุปแบบการ

ทํางาน รูปแบบการก่อสร้างบางส่วนไม่ตรงตามท่ีขออนญุาต การเปล่ียนแปลงแบบ นํา้ท่วม

ขังภายในโครงการเน่ืองจากระดบัต่ํากว่าด้านนอกโครงการ ต้นไม้ตายจํานวนมาก ต้อง

จดัหาปลูกต้นไม้ซ่อมแซม งานเกิดความล่าช้ามิใช่ความผิดของบริษัท จึงมีสิทธ์ิได้รับการ

ขยายเวลาและจุฬาฯ ไม่มีสิทธ์ิคิดปรับงานล่าช้าดงักล่าว คาดว่าศาลจะมีคําพิพากษาให้

จฬุาฯ ชําระเงินคืนให้บริษัทตามฟ้อง 
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a 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ    บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

                    Syntec Construction Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจ   รับเหมาก่อสร้าง 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่  เลขท่ี 555/7-11 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท  

    แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

เลขทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล ตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั  

เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2535 ทะเบียนเลขท่ี 0107535000184 (เดิมเลขท่ี บมจ. 51) 

โทรศัพท์   0-2381-6333 

โทรสาร   0-2711-4596 

เว็บไซต์   www.synteccon.com 

นักลงทุนสัมพันธ์   0-2711-7423 หรือ 0-2381-6333 ตอ่ 5941 

    E-mail: ir@synteccon.com 

ทุนจดทะเบียน   จํานวน 1,600,000,000 บาท 

หุ้นสามัญ   จํานวน 1,600,000,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้   หุ้นละ 1.00 บาท 

ผู้สอบบัญชี   นางสาว มะลิวรรณ  พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4701 

นายชยักฤต วรกิจภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 7326 

นายณรงค์  หลกัฐาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน  4700     

                                              บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั 

เลขท่ี 555/5-6 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) 

ถนนสขุมุวิท คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

โทร. 0-2711-5300  แฟกซ์ 0-2711-5866  

E-mail: info@npssiam.co.th 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

    อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400  

โทรศพัท์  0-2009-9999   

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 

http://www.synteccon.com/
mailto:info@npssiam.co.th
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6.2 นิตบุิคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป  

ช่ือบริษัทและสถานที่ตัง้ ประเภทธุรกิจ 
จาํนวนหุ้น

ทัง้หมด 

จาํนวนหุ้น

ที่บริษัทถือ 

จาํนวนหุ้นที่

บริษัทชาํระ

แล้ว 

การถือหุ้น

โดยตรง 

(%) 

ประเภท

ของหุ้น 

1. บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์  

555/7-11 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การให้เชา่ 
4,000,000 2,080,000 2,080,000 52.00 สามญั 

2. บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล สขุมุวิท  

555/5 ซอยสขุมุวิท 63(เอกมยั)  ถ.สขุมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

บริหารธุรกิจโรงแรม 

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

และอสงัหาริมทรัพย์ 
1,500,000 375,000 375,000 25.00 สามญั 

 3. บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์  

แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

555/7-11 ซอยสขุมุวิท63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110  

บริหารบคุลากร

สําหรับธุรกิจโรงแรม 

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

และอสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการให้เชา่ 

20,000 19,997 19,997 99.97 สามญั 

4. บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส  

555/7-11 ซอยสขุมุวิท63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

ลงทนุและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การให้เชา่ 
10,000,000 6,000,000 6,000,000 60.00 สามญั 

5. บจ. พีที ทรี แลนด์  

555/11 ซอยสขุมุวิท63 (เอกมยั) ถนนสขุมุวิท 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

ลงทนุและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การให้เชา่ 
10,000 6,998 6,998 69.98 สามญั 

6. บจ. เจที เทน 

เลขที่ 555/11 ซอยสขุมุวิท 63 (เอกมยั) ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

 

ลงทนุและพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

การให้เชา่ 1,000,000 849,800 849,800 84.98 สามญั 
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การจัดการและ 

การกํากบัดูแลกิจการ 
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7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

(1) ช่ือหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียน “บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน)” 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท เรียกชําระแล้ว 1,600 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 

1,600,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีประวตัิการเพิ่มทนุ/ลดทนุ ดงันี ้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน 

ทุนชาํระแล้ว 
ทุนจดทะเบียน 

ทุนชาํระแล้ว 

เสนอขายให้แก่………. เพื่อ…….. ทุนที่เพ่ิม/ลด 

(ล้านบาท) 

หลังเพิ่มทุน 

(ล้านบาท) 

พฤษภาคม 2540 

 

 

มิถนุายน 2544 

มิถนุายน 2544 

ธันวาคม 2544 

 

 

มกราคม 2545 

 

เมษายน 2546 

 

พฤษภาคม 2546 

 

กนัยายน  2546 

 

 

 

ธันวาคม 2546 

 

 

600,000,000 

 

 

3,970,570 

400,000,000 

400,000,000 

 

 

400,000,000 

 

400,000,000 

 

400,000,000 

 

400,000,000 

 

 

 

1,600,000,000 

 

8.46 

 

 

(596.03) 

0.00 

342.86 

 

 

3.56 

 

0.00 

 

11.22 

 

38.38 

 

 

 

1,200 

397.06 

 

 

3.97 

3.97 

346.83 

 

 

350.39 

 

350.39 

 

361.61 

 

400.00 

 

 

 

1,600.00 

 

เสนอขายโดยให้สิทธ์ิตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น 2 หุ้นเดิมตอ่  

1 หุ้นใหม ่ในราคาหุ้นละ 20 บาท เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนใน

โครงการตา่งๆ ของบริษัท 

ลดทนุตามแผนฟืน้ฟกิูจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง 

เพ่ิมทนุตามแผนฟืน้ฟกิูจการ ภายใต้ศาลล้มละลายกลาง 

เพ่ิมทนุตามแผนฟืน้ฟกิูจการ  โดย 300 ล้านบาท ขายให้กบันกั

ลงทนุรายใหม ่และ 42.86 ล้านบาท จากการแปลงหนีเ้จ้าหนีก้ลุม่ 

6 กลุม่ 7 และกลุม่ 9 เป็นทนุ 

เพ่ิมทนุตามแผนฟืน้ฟกิูจการ  จากการแปลงหนีเ้จ้าหนีก้ลุม่ 6 กลุม่ 

7 และกลุม่ 9 เป็นทนุ 

แก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นจากหุ้นละ 

10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

เพ่ิมทนุตามแผนฟืน้ฟกิูจการ  จากการแปลงหนีเ้จ้าหนีก้ลุม่ 6 กลุม่ 

7 และกลุม่ 9 เป็นทนุ 

เพ่ิมทนุตามแผนฟืน้ฟกิูจการ จากการแปลงหนีเ้จ้าหนีก้ลุม่ 6 กลุม่ 

7 และกลุม่ 9 เป็นทนุ และออกใบหุ้น ในนาม บริษัท สยาม ซินเท็ค 

แพลนเนอร์ จํากดั เป็นผู้จดัเก็บไว้เพ่ือจดัสรรและสง่มอบใบหุ้น

ให้แก่เจ้าหนี ้ตามคําสัง่ศาล 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิม 400 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียน 

1,600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 1,200 ล้านบาท 

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท และให้นําหุ้นสามญัดงักลา่ว ให้จดัสรรและ

เสนอขายทัง้จํานวนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นใน

อตัราสว่น 1 หุ้นเดิมตอ่ 3 หุ้นใหม ่ในราคามลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 

 

(2) บริษัทไมมี่หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั 

 

 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายช่ือกลุม่บคุคลผู้ ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก และ กลุม่ผู้บริหารและคูส่มรส  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียด ดงันี ้

ลาํดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

 กลุ่มพหูสูตร   

1 นายจิรโมท พหสูตูร1 188,982,560 11.81 

2 น.ส.ณิชยา พหสูตูร2 176,031,760 11.00 

3 นายสขุมุ    พหสูตูร3 107,766,600 6.74 

 
น.ส.อณิชา อรรถสกลุชยั4 1,000,000 0.06 

 
รวม 473,780,920 29.61 

 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

  
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 79,759,997 4.99 

5 นายชวลติ พนูเพ่ิมสวุรรณ 63,770,000 3.99 

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 51,758,668 3.24 

7 นายปรีชา  แอง่ขมุทรัพย์ 47,538,400 2.98 

8 LGT BANK (SINGAPORE) LTD 42,701,300 2.67 

9 นายณฐัพฒัน์ รังสรรค์ 41,284,300 2.58 

10 บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั 27,660,000 1.73 

 
รวม 354,472,665 22.15 

 
กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร5 และคู่สมรส 

  
 นายณยศ        ปิสญัธนะกลู 1,200,000 0.08 

 นายโยธิน        ตรีรัตนพนัธ์ 417,300 0.03 

 
นายอนวุฒัน์    ฉตัรมงคลชาต ิ

นายไพบลูย์     เชษฐโชติรส 

245,000 

110,000 

0.02 

0.00 

 นายวีระพงษ์    ตัง้เบญจากลุ 50,000 0.00 

 รวม 2,022,300 0.13 

 ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 769,724,115 48.11 

 รวมทุนที่ชาํระแล้ว 1,600,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: 
1 นายจิรโมท พหสูตูร ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ จดัการ และเป็นกรรมการบริษัท มีอํานาจอนมุติัลงนามตามหนงัสอืรับรองบริษัท 
2น.ส.ณิชยา พหสูตูร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเป็นพ่ีของนายจิรโมท พหสูตูร 

3นายสขุมุ พหสูตูร ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ และเป็นพอ่ของนายจิรโมท พหสูตูร 

4น.ส.อณิชา อรรถสกลุชยั  เป็นคู่สมรสของนายจิรโมท พหสูตูร 
5ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลําดบัแรกถดัจากกรรมการผู้จดัการและผู้มีตําแหน่งเท่ารายท่ี 4 ทกุราย รวมถึงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัเทียบเท่า 
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(2) บริษัทไมมี่กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีข้อตกลงระหวา่งกนั (Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบ

ตอ่การออกและการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท 

(3) คณะกรรมการบริษัทไมมี่การถือหุ้นรวมกนั เกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วทัง้หมดของบริษัท โดย

กรรมการบริษัทท่ีถือหุ้นมีเพียงนายจิรโมท พหสูตูร ถือหุ้นจํานวน 188,982,560 หุ้น หรือร้อยละ 11.81 

(4)  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นสามญั รายละเอียดตามข้อบงัคบับริษัท 

http://www.synteccon.com/corporateprofile และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้

ถือหุ้น ประจําปี 2561” 

(5) รายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ 4,080,000 68.00 

2 นางชนิดา  อษัฎาธร    960,000 16.00 

3 นายชศูกัดิ ์  ว่องกศุลกิจ    960,000 16.00 

         รวม 6,000,000 100.00 

บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ 19,997 99.985 

2 นายสมศกัดิ ์ เหมทานนท์               2 0.010 

                3 นายบญุเกียรต ิ กีรตชิยัวตัร               1 0.005 

 รวม 20,000 100.00 

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ 6,600,000 60.00 

2 บจก. มัน่คงแสงทอง โฮลดิง้ส์ 2,750,000 25.00 

                3 นางชนิดา  อษัฎาธร    825,000   7.50 

4 นายสรสิทธ์ิ  วรรณประเสริฐ    275,000   2.50 

5 นายจีรศกัดิ์  วรรณประเสริฐ    275,000   2.50 

6 นายณฎัฐกร  วรรณประเสริฐ    275,000   2.50 

 รวม 11,000,000 100.00 

http://www.synteccon.com/2005/TH/investor/news%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
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บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สขุมุวิท จํากดั 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บมจ. ย ูซิตี ้จํากดั       1,073,630 71.5753 

2 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่  375,000 25.0000 

3 นางสวา่ง  มัน่คงเจริญ   51,366   3.4243 

4 นายอนนัต์ แสวงทอง  1   0.0001 

5 นายอานภุาพ  คงนา  1   0.0001 

6 นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นชัน้  1   0.0001 

7 นายกฤต  กรเดชากลุ  1   0.0001 

 รวม 1,500,000 100.00 

บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ 6,998 69.98 

2 นายสมศกัดิ ์ เหมทานนท์ 1 0.01 

3 นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นชัน้ 1 0.01 

            4 นายสวา่ง  มัน่คงเจริญ 3,000 30.00 

 รวม 10,000 100.00 

บริษัท เจที เทน จํากดั 

ลาํดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้นท่ีถือ สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ 849,800 84.98 

2 นายชยัรัตน์  แสงทอง 150,000 15.00 

3 นายสมศกัดิ ์ เหมทานนท์  100    0.01 

            4 นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นชัน้  100    0.01 

 รวม 1,000,000 100.00 

 

(6) การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร1 และคูส่มรส ในระหวา่งปี 

ช่ือ – สกลุ 
จํานวนหุ้น 

ณ 31 ธ.ค.2560 ได้มาระหวา่งปี จําหน่ายไประหวา่งปี ณ 31 ธ.ค.2561 

1. นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

2. นายชยัวฒัน์  อศัวินทรางกรู - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 
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3. น.ส.เบญจวรรณ์ สินคณุากร - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

4. ดร.อริชยั  รักธรรม - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

5. นายทวี  กลุเลิศประเสริฐ - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

6. นางองัสณา  มัน่คงเจริญ - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

7. นายไพศาล  ตัง้ยืนยง - - - - 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

8. นายจิรโมท  พหสูตูร 184,645,760 4,336,800  188,982,560 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 19,057,900  18,057,900 1,000,000 

9. นายสขุมุ  พหสูตูร 77,720,300 30,046,300 - 107,766,600 

    คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

10.นายณยศ ปิสญัธนะกลู 1,050,000 150,000 - 1,200,000 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

11.น.ส.ณิชยา พหสูตูร 175,446,260 585,500 - 176,031,760 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

12.น.ส.นชุนาท สิริศภุมิตร - - - - 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

13.นายไพบลูย์ เชษฐโชติรส 60,000 50,000 - 110,000 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

14.นายสวุิชา เศวตศิลา - - - - 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

15.นายวีระพงษ์ ตัง้เบญจกลุ 50,000 - - 50,000 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

16.นายธวชัชยั ติรไพโรจน์ - - - - 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

17.นายชินทตั ณ ระนอง - - - - 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

18.นายอนวุตั ฉัตรมงคลชาติ - - - 245,000 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - -  

19.นายโยธิน ตรีรัตนพนัธ์ 317,300 100,000 - 417,300 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

20.นางจงจิต วิธีกล - - - - 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

21.นายกิตติ พิริยวิรุตม์ - - - - 

     คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ - - - - 

หมายเหต ุ:1ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหาร 4 ลําดบัแรกถดัจากกรรมการผู้จดัการและผู้มีตําแหน่งเท่ารายท่ี 4 ทกุราย รวมถึงตําแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัเทียบเท่า 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน   

(1) ตั๋วเงนิ 

     -ไมมี่- 

7.4  โครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงนิ 

จากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2561 เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ได้มีมตอินมุตัโิครงการซือ้หุ้น

คืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน โดยกําหนดวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 200,000,000 บาท จํานวนไมเ่กิน 60,000,000 หุ้น หรือ

ร้อยละ 3.75 ของทนุท่ีชําระแล้ว  ทัง้นี ้โครงการดงักลา่วมีระยะเวลาโครงการตัง้แต ่17 ธนัวาคม 2561 ถึง 16 

มิถนุายน 2562  

ตารางรายงานผลการซือ้หุ้นคืนเพ่ือการบริหารทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ลาํดับ วนัที ่
ราคาซ้ือสูงสุด ราคาซ้ือตํ่าสุด จํานวน มูลค่ารวม %หุ้นทีซ้ื่อคืน 

(บาท) (บาท) (หุ้น) (บาท) จํานวนหุ้นทีชํ่าระแล้ว 

1 19/12/2561 2.78 2.78         41,800           116,204  0.002 

2 20/12/2562 2.80 2.80  200,000          560,000  0.012 

3 26/12/2562 2.76 2.68     1,500,000       4,088,000  0.093 

 

รวมทั้งส้ิน   1,741,800 4,764,204 0.107 

7.5 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี 

และหลงัจากการกันเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เม่ือบริษัทมีกําไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทนุสะสม ทัง้นีก้ารจ่ายเงิน

ปันผลต้องไม่กระทบต่อแผนการลงทนุของบริษัท ความจําเป็นด้านการดําเนินงานและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ภายใต้ประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ

ได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้

เป็นครัง้คราว เม่ือเหน็ว่ามีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และคณะกรรมการบริษัทต้องรายงานให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นทราบในการประชมุครัง้ต่อไปข้อมูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 666 1,050 896 660 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,600 1,600 1,600 1,600 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น)  0.17 0.15 0.11 

    3.1 เงินปันผลคร่ึงปีแรก (บาท/หุ้น) 0.04 0.04 0.04 0.03 

    3.2 เงินปันผลคร่ึงปีหลงั (บาท/หุ้น) รอพิจารณา* 0.13 0.11 0.08 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) รอพิจารณา 272 240 176 

5. สดัสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่กําไรสทุธิ (ร้อยละ) รอพิจารณา 26 27 27 

หมายเหต ุ* การจ่ายปันผลงวดคร่ึงปีหลงัของปี  2561 ต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 ก่อน จงึจะสามารถจ่ายได้  
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ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท        

 1.  คณะกรรมการมีความหลากหลายโดยมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติดานทักษะที่จําเปนตอการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) 

 2.  มีกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมมากกวา 12 คน โดยไมมีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน

กรรมการ 8 คน เปนผูหญิง 2 คน 

 3.  กรรมการอิสระจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน  คิด

เปนรอยละ 62.5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

 4.  กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง ประเภทกรรมการ วันที่ไดรับตําแหนง

เปนกรรมการ 

นายสมชาย              ศิริเลิศพานิช รองป ระธา นกรรมกา รบ ริษัท /

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 23 ธันวาคม 2547 

นายชัยวัฒน             อัศวินทรางกูร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 30 ตุลาคม 2546 

น.ส.เบญจวรรณ       สินคุณากร กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2546 

ดร.อริชัย                  รักธรรม กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 15 พฤษภาคม 2550 

นายทวี                    กุลเลิศประเสริฐ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 29 เมษายน 2547 

นางอังสณา             ม่ันคงเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการที่เปนผูบริหาร 29 เมษายน 2547 

นายจิรโมท              พหูสูตร กรรมการบริษัท/กรรมการผูจัดการ กรรมการที่เปนผูบริหาร 29 เมษายน 2556 

นายไพศาล             ตั้งยืนยง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ 30 มิถุนายน 2559 

โดยมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช หรือ นายจิรโมท  พหูสูตร หรือ 

นางอังสณา  มั่นคงเจริญ สองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน โดยกรรมการอิสระตองไมทําหนาท่ีเปน

ผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม เปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ใน

ลักษณะท่ีจะทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ีเปนอิสระ และตองมีคุณสมบัติตามท่ีประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนกําหนดไว กลาวคือ ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมดของบริษัทแต

ตองไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบกําหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว

ดังนี้ 
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1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดวย 

2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ีย่ืนคําขอ

อนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล ทั้งนี้ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปน

ขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดา 

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือ

เคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา

สองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแล 

5.  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการท่ีกํากับ

ดูแล 

6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย หรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ

น้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันท่ีย่ืนคําขออนุญาตตอหนวยงาน

ทางการที่กํากับดูแล 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีหนาท่ีกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปดวยถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบ

ตาง ๆ รวมถึงมีความเปนอิสระ โดยแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยาง

ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

 1.  บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีท่ีสุดแกผูถือหุน โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ 



    บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)                                                                                          

 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)    

 
      สวนที่  2  หัวขอ  8 หนา 16 

      1.1  การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง 

      1.2  การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน 

      1.3  การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถือหุน 

      1.4  การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา 

 2.  มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมายตางๆ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนและ

อนุมัติทุกรอบปบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของบริษัท 

 3.  ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ และเปดเผยไวในรายงานของคณะกรรมการในรายงาน

ประจําป 

4.   ริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทําและอนุมัตินโยบายกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สําหรับ

สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม และทําการเปดเผยในรายงานประจําป

และเว็บไซตของบริษัท 

 5.  สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผานการตรวจสอบจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา แลวนําผลการประเมินมาสรุปเพื่อใชเปนมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเครงครัด 

 6.  สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ พรอมท้ังดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมท้ังปองกันการ

กระทําผิดกฎหมาย และทําการเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 7.  กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงท้ังองคกร กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความ

เสี่ยงหลัก การเตือนภัยลวงหนา และมีการกําหนดมาตรการปองกันการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการ

สรางเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว และทํา

การเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 8.  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการขัดแยงของผลประโยชน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการระหวางกันอยาง

เหมาะสม ภายใตการดําเนินงานอยางเปนธรรม และรายการดังกลาวตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทเทานั้น 

9.  จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของ

ผูสอบบัญชีเสนอไวในรายงานประจําป 

 10. พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการ และดูแลใหมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และมีระบบการกําหนดคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม 

สอดคลองกับผลการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 11.  เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการ

บริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุม จะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบลวงหนากอนการประชุม 
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ท้ังน้ีใหคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได และในสวนการมอบหมาย

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง

ที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแยง (ตามท่ีนิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ

หลักเกณฑท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว 

บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

 1.  รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ

จัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานท่ีกําหนดไว 

 2.  เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 3.  เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงท้ังสองฝายเทากัน 

การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาท่ีเสนอขออนุมัติ

แตงต้ังกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดอยูในขอบังคับบริษัท โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1.  กรรมการของบริษัทแตงต้ังโดยท่ีประชุมผูถือหุนมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และมีกรรมการท่ีเปนอิสระไม

นอยกวา 3 คน โดยกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และ

กรรมการบริษัทอยางนอยหน่ึงคนตองเปนผูมีความรูดานบัญชีและการเงิน โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติตามท่ี

กฎหมายและขอบังคับกําหนด 

2.  ใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

      (1)  ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

     (2)  ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคน   เปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

      (3)  บุคคลท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียง 

ชี้ขาด 

 3.  ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามของจํานวน

กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง

ในสาม กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหจับสลากกัน สวนป
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หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ ซึ่งผูที่พนจากตําแหนงอาจ

ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได 

 4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกน้ันจะมีผลนับแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท 

5.  ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ (รวมท้ังกรรมการใหม)  

 บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลท่ีมีความรู มีความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในการ

บริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี เพื่อใหไดผูที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสูจุดหมายท่ีไดกําหนดไว การ

คัดเลือกบุคลากรท่ีจะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระของบริษัท (รวมท้ังกรรมการใหม) ตอง

พิจารณาถึงทักษะท่ีจําเปนท่ียังขาดอยูในคณะกรรมการชุดปจจุบันรวมดวย โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังน้ี

 1.  บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ หรือ

พิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool) 

 2.  คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของบริษัทและเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด โดย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อวามีคุณสมบัติ

เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล กอนนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

กลั่นกรองบุคคลนั้น ๆ กอนนําเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ัง เปนรายบุคคล โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

  2.1 มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของกรรมการตามหลักเกณฑของหนวยงานทางการท่ีกํากับ

ดูแล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

  2.2 พิจารณาคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการโดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ ความสามารถ

เฉพาะดานท่ีสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติดานทักษะท่ีจําเปนตอการสรรหา

กรรมการ (Board Skill Matrix) 

  2.3 มีความรู ความเขาใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ 

  2.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใตขอมูลเหตุผลอยางเพียงพอและถูกตอง 

  2.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ 

  2.6  มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ 

  2.7  นอกเหนือจากทักษะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว ยังตองพิจารณาจากทักษะท่ีกรรมการปจจุบันยังขาดอยู 

เชน ความรอบรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรูดานกฎหมายที่เก่ียวของ เปนตน 

4.  ในกรณีท่ีเปนกรรมการเดิมท่ีจะกลับเขามารับตําแหนงอีกวาระ จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในชวง

ดํารงตําแหนง การใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน และการอุทิศเวลาใหกับบริษัท 
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5.  กรณีแตงต้ังกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

การประชุมและองคประชุม 

บริษัทจัดใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้งโดยหากมีวาระเรงดวนสามารถจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมได

ตามความจําเปน โดยในการประชุมจะมีการกําหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน และ

มีการสงหนังสือเชิญประชุมท่ีแสดงวาระการประชุมและเอกสารประกอบใหกรรมการแตละทานลวงหนาเปนเวลาไม

นอยกวา 7 วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาวาระตาง ๆ กอนการประชุม  รวมท้ังบริษัทได

บันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังใหแลวเสร็จภายใน 14วันนับแตวันประชุม โดยคณะกรรมการทุกทานสามารถขอ

ตรวจสอบรายงานการประชุมท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของไดจากเลขานุการ

บริษัทไดโดยตลอด 

ท้ังน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดจึงจะถือเปนองคประชุม และในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามี

รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

สําหรับการลงคะแนนเสียงใหถือเสียงขางมากในที่ประชุม โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน 

เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด และเพื่อเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีบริษัทมีนโยบาย

โดยกําหนดองคประชุมขั้นตํ่าในขณะลงมติวาจะตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

ในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ โดยเปดเผยจํานวน

ครั้งของการจัดประชุม และจํานวนครั้งท่ีกรรมการแตละคนเขารวมประชุม มีดังนี้ 

รายช่ือ 

การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในป 2561 

ประชุมสามัญ 

ผูถือหุน 

คณะกรรมการ 

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ 

จัดการ 

จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % จัด/รวม % 

นายสมชาย           ศิรเิลิศพานิช 1/1 100 12/12 100     3/3 100 43/41 95 

นายชัยวัฒน          อัศวินทรางกรู 1/1 100 12/12 100 6/6 100   3/3 100   

น.ส.เบญจวรรณ    สินคุณากร 1/1 100 12/11 91 6/6 100   3/3 100   

ดร.อริชัย               รักธรรม 1/1 100 12/12 100 6/6 100 4/4 100 3/3 100   

นายทวี                  กุลเลิศประเสริฐ 1/1 100 12/12 100         

นางอังสณา           มั่นคงเจริญ 1/1 100 12/12 100     3/3 100 43/38 88 

นายไพศาล           ต้ังยืนยง 1/1 100 12/12 100         

นายจิรโมท           พหูสูตร 1/1 100 12/12 100       43/30   63 

นายณยศ             ปสัญธนะกูล           43/17 39 

นายยศ                 ลักษณะโกเศศ           43/42 98 

นายไพบูลย          เชษฐโชติรส       4/4 100   43/37 86 

นายโยธิน             ตรรีัตนพันธ       4/4 100   43/37 86 
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการบริษัท(รวมกรรมการผูจัดการ)จะไป

ดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ท้ังน้ีกรรมการสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนไดแตตอง

ไมเกิน 5 บริษัท โดยตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลวรวมท้ังตองไดรับ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนงนั้น 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

 บริษัทจัดใหมีการบรรยายเก่ียวกับขอมูลบริษัท กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และ

ขอมูลอ่ืนท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาความรูใหกับกรรมการ 

 บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ

กรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งในป 2561 มี

กรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานจํานวน 2 ทาน 

ไดแก 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตรทีอ่บรม/สัมมนา สถาบัน 

นายชยัวัฒน   อัศวินทรางกูร - บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชคีุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี 

- สรุปการเปล่ียนแปลงและประเด็นท่ีสําคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สําหรับ 

  สมาชิกและบุคคลท่ัวไป รุนท่ี 2/61 

- TFRS ทุกฉบับ ป 2561 รุนท่ี 2/61 (หลักสูตรยอย 201) 

- การบริหารความเส่ียง (ขั้น Advance) รุนท่ี 2/61 

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนท่ี 3/2017 

- Better Governance Better Business 

- เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

- เจาะลึกการจัดทํากระดาษทําการ  

- FAP 

 

น.ส.เบญจวรรณ  สินคุณากร - บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชคีุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี 

- บัญชีเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน รุนท่ี 2/61 

- IT Audit for Non IT Auditor รุนท่ี 2/61 

- สัมมนาความรูเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจหรือวชิาชีพ หัวขอ Better Governance, Better 

  Business: Thailand’s Progress Report 

- เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

- เจาะลึกการจัดทํากระดาษทําการ 

- FAP 

หมายเหตุ :FAP  คือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

 บริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย อยางนอยปละ 

1 คร้ัง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะและรายบุคคล โดยจุดประสงคของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานน้ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงนําผลประเมินท่ีไดไปใช

ในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอีกดวย โดยในทุกเดือนธันวาคม

เลขานุการบริษัทจะทําการจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลงานประจําป ซึ่งภายหลังจากท่ี

คณะกรรมการแตละคนประเมินเสร็จเรียบรอยแลวน้ัน จะสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังสวนงาน

เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการแตละคนและสรุปผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะรับทราบตอไป  

หลักเกณฑการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย (ทั้งคณะและรายบุคคล) 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 85 – 100  หมายถึง ดีมาก-ดีเย่ียม 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 75-85   หมายถึง ดี 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 65-75   หมายถึง คอนขางดี 

-  คะแนนที่ไดรับรอยละ 50 – 65   หมายถึง พอสมควร 

-  คะแนนที่ไดรับตํ่าวา 50   หมายถึง ควรปรับปรุง 

หัวขอพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีหัวขอพิจารณาหลัก ไดแก 

 1.  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 2.  การประชุมคณะกรรมการ 

3.  บทบาท/หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 4.  สรุปความเห็นโดยรวม 

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายคณะและรายบุคคล) 

 1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 93.75  และแบบรายบุคคล

ไดคะแนนรอยละ 94.32 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเย่ียม 

 2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 

94.74 และรายบุคคลไดคะแนนรอยละ 94.09  อยูในเกณฑดีมาก-ดีเย่ียม 

 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 94.17 และรายบุคคล

ไดคะแนนรอยละ 95.45 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเย่ียม 

 4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 92.59 และ

รายบุคคลไดคะแนนรอยละ 94.70 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเย่ียม 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด (ประธานเจาหนาท่ีบริหาร) 

 บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดในตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารทุกสิ้นป ซึ่ง

ผลการประเมินดังกลาวไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการ

ปฏิบัติงานซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินท่ีไดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนําไปใช

ในการพิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาท่ีฝายบริหารตอไป 

8.2 ผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยาง

ชัดเจน โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายจัดการในการบริหารงานประจําวันของบริษัทใหเปนไปตาม

นโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบังคับและระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายงาน

ความกาวหนาของการดําเนินงานที่สําคัญตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยเดือนละคร้ัง ปจจุบัน ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 มีผูบริหาร* จํานวน 16 คน ดังน้ี 

รายชื่อ ตําแหนง 

นายสมชาย   ศิริเลิศพานิช ประธานเจาหนาท่ีฝายบริหาร 

นายจิรโมท    พหูสูตร กรรมการผูจัดการ 

นายสุขุม       พหูสูตร รองกรรมการผูจัดการ 

น.ส.ณิชยา    พหูสูตร รองกรรมการผูจัดการ 

นายณยศ      ปสัญธนะกูล รองกรรมการผูจัดการ 

น.ส.นุชนาท   สิริศุภมิตร ประธานเจาหนาท่ีฝายบัญชีและการเงิน 

นางจงจิต      วิธีกล ผูอํานวยการฝายการเงิน 

นางอังสณา   มัน่คงเจริญ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

นายสุวิชา      เศวตศิลา ผูอํานวยการฝายกอสราง 1 

นายวีระพงษ  ตั้งเบญจากุล ผูอํานวยการฝายกอสราง 2 

นายธวัชชัย    ติรไพโรจน ผูอํานวยการฝายกอสราง 3 

นายชินทัต     ณ ระนอง ผูอํานวยการฝายกอสราง 4 

นายอนุวัต     ฉัตรมงคลชาต ิ ผูอํานวยการฝายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม 

นายโยธิน      ตรีรัตนพันธ ผูอํานวยการฝายกํากับสัญญาและตนทุน 

นายไพบูลย   เชษฐโชติรส ผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 

นายกิตติ       พิริยวิรุตม ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและบุคคลากร 

หมายเหตุ *ตามนิยาม “ผูบริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทตามเอกสารแนบ 1 
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การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

 การแตงต้ังผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ  มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา สวนผูบริหารอ่ืนกําหนดใหคณะกรรมการจัดการของบริษัทเปนผูพิจารณา 

 การสรรหาผูบริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานดานตาง ๆ เชน งานดานวิศวกรรม งานดานบริหารภายในตาง ๆ 

บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณในการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 

เพื่อใหไดบุคคลท่ีสามารถทําประโยชนใหกับบริษัทอยางเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานใหเปนไปตาม

นโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อตาง ๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคล

ที่มีประสบการณโดยตรง พรอมเชิญสัมภาษณโดยฝายงานตนสังกัด และนําเสนอขอมูลใหผูบริหารสูงสุดของบริษัทเปน

ผูสัมภาษณกอนพิจารณาอนุมัติเขาทํางานกับบริษัทตอไป 

8.3 เลขานุการบริษัท 

  

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 89/15 และ 89/16 และเพื่อชวยให

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการ

เปนไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังให น.ส.รัฐปวีร  ลาภนาน เปนเลขานุการ

บริษัทต้ังแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 

ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 1.  จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนของบริษัท

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับที่เก่ียวของ และขอพึงปฏิบัติท่ีดี 

 2.  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบ้ืองตนแกคณะกรรมการบริษัทในประเด็น

ท่ีเก่ียวของกับกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการท่ีกํากับดูแล และขอพึง

ปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 3.  เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร

และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

 4.  ดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตาง ๆ ตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตอง

ครบถวนตามกฎหมาย 

 5.  ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีกํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 
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8.4  คาตอบแทนกรรมการ 

8.4.1 คาตอบแทนกรรมการ 

 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 

โดยจะตองสอดคลองกับผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวน้ัน

เพียงพอท่ีจะจูงใจใหกรรมการท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทตอไป สําหรับในป 2561 คาตอบแทนกรรมการท่ี

ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน มีดังนี้ 

 · คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท 18,000 บาท/คน/ครั้ง 

 · คาบําเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท/คน/ป 

 · คาตอบแทนอ่ืน ๆ –ไมม-ี 

ตารางคาตอบแทนและเบ้ียประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจําป 2561 

รายชื่อ 

คาตอบแทนและเบ้ียประชมุกรรมการ ป 2561 (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเส่ียง 

รวม 

นายสมชาย        ศิริเลิศพานิช 226,000 - - - 226,000 

นายชัยวัฒน       อัศวินทรางกูร 226,000 350,000 - - 576,000 

น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร 208,000 350,000 - - 558,000 

ดร.อริชัย           รักธรรม 226,000 350,000 - - 576,000 

นายทวี              กุลเลิศประเสริฐ 226,000 - - - 226,000 

นางอังสณา        มั่นคงเจริญ 226,000 - - - 226,000 

นายจิรโมท        พหูสูตร 226,000 - - - 226,000 

นายไพศาล        ตั้งยืนยง 226,000 - - - 226,000 

รวม   1,790,000 1,050,000 - -    2,840,000 

8.4.2  คาตอบแทนผูบริหาร 

ในการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงรวมถึงผูนําบริษัทน้ัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับผลการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อจูงใจและรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง โดยผล

การประเมินดังกลาวถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได ซึ่งมีหลักเกณฑพิจารณาจากผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ความทุมเทในการทํางาน โดย

กําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน 

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทําการพิจารณาแลวน้ัน จะตองนําเสนอให

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอไป 
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ทั้งน้ีในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ คาครองชีพ เงินประกันสังคม 

ใหกับผูบริหารระดับสูง 4 อันดับแรกและผูบริหารสูงสุดดานการเงิน นับตอจากคณะกรรมการเจาหนาที่บริหารลงมา 

รวมทั้งสิ้น 64,157,696 บาท 

8.5  บุคลากร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซินเท็คมีพนักงานประจําจํานวนทั้งสิ้น 1,117 คน โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี ้                                                                                                        

สายงาน จํานวนพนักงานบริษัท* (คน) 

สํานักกรรมการผูจัดการ 20 

ฝายงานกอสราง 1 226 

ฝายงานกอสราง 2 134 

ฝายงานกอสราง 3 172 

ฝายงานกอสราง 4 156 

ฝายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรม 30 

ฝายกํากับสัญญาและตนทุน 15 

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 67 

ฝายบัญชี 21 

ฝายการเงิน 7 

ฝายจัดซื้อจัดจาง 30 

ฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 10 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 8 

สวนแคมปพัก 3 

สวนพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม 4 

สวนบริหารระบบขอมูล 9 

สวนตรวจสอบภายใน 4 

สวนกฎระเบียบและขอบังคับและนักลงทุนสัมพันธ 2 

สวนคลังเคร่ืองจักรและวัสด ุ 72 

สวนงานระบบวิศวกรรม 127 

รวม 1,117 

หมายเหตุ : *จํานวนพนักงานขางตนเปนพนักงานประจําทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจํานวน  4,382 คน 

ขอมูลพนักงานป 2561 

พนักงานใหมป 2561 

157 คน 

เพศชาย  130 คน เพศหญิง 27 คน 
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ตารางขอมูลพนักงานแยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2561 

ระดับของพนกังาน 
เพศชาย เพศหญิง 

รวมจํานวน (คน) 
จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 

ระดับบริหาร (สูง กลาง ตน) 120 13.50 18   7.89 138 

ระดับอาวุโส 389 43.76 109 47.81 498 

ระดับปฏิบัติการ 327 36.78 57 25.00 384 

ระดับสนับสนุน  51  5.74 44 19.30 95 

ผูพิการ   2  0.22 0   0.00 2 

รวมพนักงานประจําทั้งสิ้น 889 100.00 228   100.00 1,117 

คิดเปนรอยละ 79.59 20.41                   100.00 

 ในป 2561 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,117 คน โดยมีอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงท่ีสัดสวน 79.59 และ 

20.41 ตามลําดับ แบงเปนเพศชายจํานวน 889 คน เพศหญิงจํานวน 228 คน โดยท่ีพนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เปนธรรมและเสมอภาคกันโดยไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางของบุคคล 

 บริษัทสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มท่ี 

และมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได โดยในป 2561 บริษัทมีคนพิการ

จํานวน 16 คน อยางไรก็ตามบริษัทคงเปดโอกาสและใหการตอนรับผูพิการท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงและหนาท่ี

ความรับผิดชอบตอไป 

ตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2561 

ระดับของพนกังาน 
เพศชาย เพศหญิง 

รวมจํานวน (คน) 
จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 

ระดับบริหาร (สูง กลาง ตน) 6   5.36 - - 6 

ระดับอาวุโส 60 53.57 11 50.00 71 

ระดับปฏิบัติการ 42 37.50 5 22.73 47 

ระดับสนับสนุน 4   3.57 6 27.27 10 

รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น 112 100.00 22 100.00 134 

จากตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2561 พบวามีจํานวนพนักงานลาออกท้ังสิ้น 112 คน 

แบงเปนเพศชายจํานวน 112 คน และ เพศหญิง 22 คน 

และสําหรับนโยบายในการเลิกจางของบริษัทน้ัน ในกรณีท่ีบริษัทเลิกจางโดยท่ีพนักงานไมไดกระทําความผิด

อันทําใหบริษัทมีสิทธิเลิกจางไดทันที บริษัทจะบอกกลาวการเลิกจางใหพนักงานทราบกอนถึงกําหนดการจายคาจาง  

1 งวดการจายคาจางหรืออยางชาในวันจายคาจาง เพื่อใหมีผลเปนการเลิกจางในงวดการจายคาจางคราวถัดไป หรือ

หากบริษัทไมประสงคใหพนักงานทํางานตอไปหลังจากการบอกเลิกจาง บริษัทจะจายคาจางแทนการบอกกลาว

ลวงหนาเทากับระยะเวลาท่ีตองบอกกลาวลวงหนา และจะจายคาตอบชดเชยใหในอัตราเงินเดือนขั้นสุดทายและ

ระยะเวลาการทํางานตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนดไวใหแกพนักงาน 



    บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)                                                                                          

 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)    

 
      สวนที่  2  หัวขอ  8 หนา 27 

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน 

คาตอบแทนพนักงาน 

 นอกจากการจางงานท่ีเปนธรรมและเทาเทียมแลวน้ัน บริษัทยังมีนโยบายการกําหนดคาตอบแทนท่ีเทาเทียม

กัน โดยพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน คาลวงเวลา คาครองชีพ โบนัส เงินกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน และเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจึงนําตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เปน

เคร่ืองมือในการบริหารการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานโดยจะมีการประเมินผลปละ 2 คร้ัง คือการ

ประเมินผลกลางปและปลายป ทั้งนี้สําหรับการจายคาตอบแทนพนักงานจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ตารางเปรียบเทียบการจายผลตอบแทนพนักงาน 

 2561 2560 2559 

จํานวนพนักงาน (คน) 1,127 1,094 1,043 

ผลตอบแทน (บาท) 1,011,748,901 829,784,383 686,946,049 

 

สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน 

 บริษัทจัดใหมีสวัสดิการแกพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนดและตามความเหมาะสมเพื่อชวยเหลือและเปนการ

สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน อันนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งสวัสดิการ

ของบริษัทมีดังตอไปนี้ 

 1. สวัสดิการตามกฎหมาย เชน กองทุนประกันสังคม การหยุดพักผอนประจําป การลาเพื่อรับราชการทหาร 

การลาคลอดบุตร เปนตน 

 2.  สวัสดิการดานสุขภาพ ไดแก ตรวจสุขภาพประจําป สวัสดิการดานคารักษาพยาบาล ดานการประกัน

อุบัติเหตุ และคาทันตกรรม 

 3.  สวัสดิการดานการเงิน ไดแกสวัสดิการเงินชวยเหลือตาง ๆ อาทิเชน สวัสดิการชวยงานแตงพนักงาน 

สวัสดิการชวยคาคลอดบุตร สวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส เปนตน สวัสดิการเงินกูตาง ๆ สวัสดิการ

ขายอาหารกลางวันราคาถูกใหแกพนักงาน 

 4.  สวัสดิการความสุขดานสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน เชน มีพี่เลี้ยงในการ

สอนงานใหกับพนักงานใหม กิจกรรมวันสงกรานตรดนํ้าดําหัวผูใหญ งานเลี้ยงสังสรรคปใหม เปนตน 
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                             *เครดิตภาพถายโดย คณุประทีป ภูผาธรรม 

         งานเล้ียงสังสรรคปใหม ซึ่งจัดข้ึนเปนประจําทุกป                                                                                                                 

จัดข้ึนในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 ธีมงาน “ซินเท็คออนเดอะร็อค” 

 

      
 

     
                                         *เครดิตภาพถายโดย คุณประทีป ภูผาธรรม 
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กิจกรรมพนักงานสัมพันธ ซึ่งจัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยปน้ีจัดสัมมนาและรวมว่ิงมาราธอนท่ีพัทยา                                                                                   

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีของพนักงาน 

 

   

เขารวมการแขงขันฟุตบอลในรายการ “TOA CUP 2018” โดยทีมท่ีเขารวมแขงขันมาจากบริษัทช้ันนําดานงานรับเหมากอสรางและพัฒนา

อสังหาริมทรัพย โดยการแขงขันในปน้ีทีมท่ีชนะเลิศติดตอกัน 2 สมัย ไดแก 

ทีมของบริษัท ซนิเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) 

 

 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทิสโกมาสเตอรรวมทุนซึ่งจดทะเบียนแลว เพื่อเปนการเก็บออม

และสรางหลักประกันใหแกพนักงาน และครอบครัว โดยเงินสะสมสวนน้ีจะข้ึนอยูกับความสมัครใจและอายุงานของ

พนักงาน ทั้งน้ีในป 2561 มีพนักงานเปนสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 876 คน จากพนักงานที่มีสิทธิตามขอกําหนดในการสมัคร

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 980 คน คิดเปนรอยละ 89.39 

 

การสงเงินสะสม(ลูกจาง) และเงินสมทบ(นายจาง)หลังจากทํางานครบ 1 ป 

อายุงาน อัตราสะสมของพนักงาน อัตราสมทบสวนของบริษทั 

จํานวนปท่ีทํางานนอยกวา 6 ป 
3%, 4%, 5%, 7%, 9%, 11%, 

13% และ 15% 
3% 

จํานวนปท่ีทํางานครบ 6 ปแตนอยกวา 11 ป 
4%, 5%, 7%, 9%,11%, 13% 

และ 15% 
4% 

จํานวนปท่ีทํางานครบ 11 ป ขึ้นไป 
5%, 7%, 9%, 11%,13% และ 

15% 
5% 
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เงื่อนไขการจาย 

- จายเมื่อพนักงานพนสภาพเปนสมาชิกกองทุน โดยแบงการลาออกได 2 กรณี 

   1.  ลาออกจากงาน 

   2.  ลาออกจากการเปนสมาชิก กรณีการลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ แตมิไดลาออกจากการ

เปนพนักงาน จะไดรับเงินเฉพาะสวนของสมาชิกเทานั้น สวนเงินสมทบของบริษัทจะไมไดตามเงื่อนไข 

- อัตราการจายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก 

อายุงาน อัตราสะสมสวนของพนักงาน อัตราสมทบสวนของบริษทั 

นอยกวา 3 ป 100% ไมม ี

ครบ 3 ป แตนอยกวา 5 ป 100% 50% 

ครบ 5 ป ขึ้นไป 100% 100% 

 

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน 

 พนักงานถือวาเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงใหความสําคัญกับปจจัยความสุขในการทํางานของ

พนักงาน โดยในป 2561 น้ีบริษัทมีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอบริษัท โดยบริษัทจะนําผล

ประเมินความพึงพอใจของพนักงานไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีตอบริษัทตอไป โดยบริษัทมี

การประเมินใน 5 ดานและมีคะแนนความพอใจ ดังนี้ 

 

 

     

งาน 

 

73% 

โอกาสและ

ความกาวหนา 

72% 

ผลตอบแทน 

 

73% 

สภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

74% 

เพ่ือนรวมงาน 

 

75% 

 

 จากผลการประเมินดังกลาว จะพบวาคะแนนสวนโอกาสและความกาวหนาเปนสวนท่ีไดรับความพึงพอใจ

ตํ่าสุด ดังนั้นแผนกพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม จึงมีโครงการใหหัวหนาฝายแตละแผนก ไดคัดสรรพนักงานท่ีมีคุณสมบัติที่

ดี โดยวัดจาก KPI และ Performance เพื่อสงเสริมใหเลื่อนตําแหนงงานท่ีสูงขึ้น ซึ่งทางแผนกพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม

ตองพิจารณาวาควรตองเพิ่มเติมความรูใหในดานอะไรบาง ข้ึนอยูในแตละสายงาน  เชน คุณสมบัติของหัวหนางาน 

ความรูในดานการบริหาร หรือความรูเฉพาะทางตามสายงานตาง ๆ 
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ขอพิพาทดานแรงงาน 

 ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมุงมั่นท่ีจะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เพื่อใหพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและ

ฝกอบรมพนักงาน โดยแบงหมวดหมูการฝกอบรมตามทักษะ และความรูที่พนักงานจําเปนในการทํางาน 5 หมวด ดังน้ี 

1.  หมวดวิชาพื้นฐานสําหรับพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานที่เขาใหมไดทําการเรียนรูและปรับตัว เพื่อใหเขากับ

วัฒนธรรมขององคกร เชน หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานใหม เปนตน นอกจากน้ีบริษัทยังมีการแตงต้ัง 

buddy ซึ่งเปนตัวแทนจากสวนงานท่ีพนักงานใหมสังกัด ทําหนาท่ีดูแลพนักงานใหมในชวง 4 เดือนแรก เพื่อชวยให

พนักงานใหมไดมีการปรับตัวเขากับบริษัทไดอยางราบรื่นย่ิงขึ้น  

2.  หมวดวิชาตามกลุมอาชีพ สําหรับพนักงานซึ่งแยกตามสายอาชีพ เชน หลักสูตรการตรวจสอบการติดต้ัง

ระบบไฟฟา หลักสูตรเทคนิคการเจรจาตอรอง เปนตน 

3.  หมวดวิชาดานคุณภาพและความปลอดภัย เชน หลักสูตรเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับ

หัวหนางาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 

4.  หมวดวิชาพัฒนาภาวะผูนําสําหรับพนักงานระดับหัวหนางาน ผูบริหารทุกระดับ เชน หลักสูตรทักษะการ

เปนหัวหนางานท่ีดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เปนตน 

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เชน หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน (Positive 

Thinking) หลักสูตรการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางาน (Creative Idea @ Work) เปนตน 

ขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 

ในป 2561 ที่ผานมาบริษัทไดจัดหลักสูตรการอบรมภายใน 42 หลักสูตร 131 รุน และสงพนักงานไปฝกอบรม

กับสถาบันภายนอกจํานวน 78 หลักสูตร 78 รุน รวมเปนจํานวนทั้งหมด 209 รุน ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ 

ระดับอาวุโส และระดับผูบริหาร โดยมีจํานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 23.22 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทมีคาใชจายเฉพาะดานการฝกอบรมของพนักงานท่ีมีสิทธิ์เขาอบรมเปนเงินทั้งสิ้น 

5,480,539 บาท โดยแบงเปนคาใชจายในการอบรมภายใน 4,433,120 บาท คาใชจายในการอบรมภายนอก 

1,067,419 บาท และมีการวางงบประมาณสําหรับป 2562 เพิ่มเปน 6,282,000 บาท เพื่อนํามาพัฒนา สงเสริม

ศักยภาพของพนักงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป 

จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม ประจําป 2561 

การฝกอบรม จํานวนหลักสูตร จํานวนรุน 

หลักสูตรฝกอบรมภายใน (In-House Training) 42 131 

หลักสูตรฝกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) 78  78 
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ขอมูลการฝกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ 

ระดับของพนกังาน 
จํานวนพนักงานที่มีสทิธิ์     

 เขาอบรมทั้งหมด (คน) 

จํานวนพนักงาน 

ที่เขารับการอบรม(คน) 

ระดับบริหาร 134 118 

ระดับอาวุโส 466 441 

ระดับปฏิบัติการ 473 428 

รวม 1,073 987 

ในป 2561 บริษัทไดกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณของจํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ เปนจํานวนไมตํ่ากวา

รอยละ 90 จากจํานวนพนักงานที่มีสิทธิ์เขาอบรมทั้งหมด ซึ่งในปที่ผานมามีจํานวนพนักงานเขารับการอบรมท้ังสิ้น 987 

คน คิดเปนรอยละ 91.99 ของพนักงานท้ังหมดจํานวน 1,073 คน  

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝกอบรม 

  บริษัทมีการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังจากการฝกอบรม

หลักสูตรตาง ๆ โดยตองไดความพึงพอใจไมตํ่ากวารอยละ 85 โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังนี้ 

1.  ความเหมาะสมของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร 

2.  เอกสารและอุปกรณประกอบการฝกอบรม 

3.  ความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 

4.  ความพึงพอใจในการบริการ ความสะดวกในการติดตอประสานงานในการเขาฝกอบรม 

5.  เวลาที่ใชในการฝกอบรม 

 

ซึ่งในป 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ อยูที่รอยละ 85.75 ซึ่งบริษัทจะนํา

ผลประเมินท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใชในการอบรมตอไป 
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โครงการ Syntec Academy 

 แรงงานถือเปนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงตอการดําเนินธุรกิจกอสรางของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทักษะความรู 

ความชํานาญและความเชี่ยวชาญ บริษัทจึงไดทําโครงการ “Syntec Academy” ซึ่งดําเนินการเปนปท่ีสองโดย

จุดประสงคของโครงการดังกลาวเพื่อยกระดับฝมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานกอสรางของบริษัท  

โดยในป 2561 ที่ผานมา ไดทําการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือชางในหลักสูตรดังตอไปนี้ 

    
 

    
 

ลําดับ หลักสูตร 
จํานวนรุน / ป 

2560 2561 

1 ปรับพ้ืนฐานในการทํางานกอสราง - 38 รุน 

2 ชางปูน (งานกอ-ฉาบ)  2 รุน  3 รุน 

3 ชางปูกระเบ้ือง 3 รุน  3 รุน 

4 ชางไฟฟาภายในอาคารอันดับ 1 2 รุน  2 รุน 

5 การประกอบน่ังรานเหล็ก 3 รุน  3 รุน 

6 งานสถาปตยองครวม (Fast Fix)          13 รุน  5 รุน 

7 ทักษะการปฏิบัติงานชางสํารวจ (Survey)            1 รุน  2 รุน 

จํานวนพนักงานที่เขาอบรมทัง้หมด (คน) 339          1,184  
 

รูปภาพประกอบ 

                                   
งานกออฐิ / ฉาบปูน 
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ชางปูกระเบื้อง 

 

             

ชางไฟฟาภายในอาคารอนัดับ 1 

 

                         

       การประกอบนั่งรานเหลก็        งานสถาปตยองครวม  

 

                    

ทักษะการปฏิบัตงิานชางสํารวจ 
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Course Metal scaffold Erection (MSE) 

คือคุณสมบัติอันยอดเย่ียมของเข็มขัด นิรภัยแบบสวมเต็มตัวหรือ ฮาเนส  (สาธิตการใช และคุณสมบัติที่ของ

ฮาเนส ในการชวยชีวิตและลดการบาดเจ็บอยางรุนแรงของผูปฏิบัติงานในที่สูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหผูเขาอบรมได

ตระหนักถึงอันตรายในการทํางานในที่สูง) 

    
 

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 ความปลอดภัยถือเปนสิ่งสําคัญย่ิงสําหรับธุรกิจกอสราง บริษัทจึงมุงมั่นท่ีจะสงเสริมความปลอดภัยใหแก

พนักงาน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และควบคุมความไมปลอดภัยที่อาจเกิดจากการดําเนินงาน โดยได

กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้ 

 1.  บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลอง

กับมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 2.  ความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกท้ังผูบังคับบัญชาตอง

เปนแบบอยางท่ีดี เปนผูนํา สนับสนุน สงเสริมใหพนักงานตระหนักรูถึงการทํางานดวยความปลอดภัย รวมท้ังกํากับดูแล

ใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 

 3.  มีการเผยแพรใหความรู และสรางความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน แกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง 

 4.  พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และ

ขอกําหนดตาง ๆ อยางเครงครัด 

 5.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงานดานความปลอดภัย สุขอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 6.  บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไมวาจะเปนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยาง

เหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
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 เพื่อเปนการงายตอพนักงานในการเขาใจถึงการใชอุปกรณเซฟต้ีตาง ๆ ไดงายและเขาใจมากขึ้น บริษัทจึงผลิต

คูมือความปลอดภัยในงานกอสราง เพื่อใชในการประชาสัมพันธเรื่องความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางานโดย

สื่อสารผานการวาดภาพ ตัวการตูนสี ผลิตเปนรูปเลมหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาไดสะดวก โดยมีเนื้อหามากมาย

ดังตอไปนี้ 

1. การตกจากท่ีสูง  

2. อันตรายจากวัสดุตกหลน 

3. อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ 

4. อันตรายจากไฟฟา 

5. การทํางานในสถานที่อับอากาศ 

6. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล 

7. อันตรายจากสารเคมีอันตราย 

8. อันตรายจากการเชื่อมตัด 

9. 10 ประการเพื่อความปลอดภัย 

10. เครื่องหมายและสัญลักษณตาง ๆ 

บริษัทไดมีการจัดทํา CD การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) ท่ีมองเห็นไดหลายมิติ ภาพมีความสมจริง โดย

ใชตัวการตูนเปนตัวเลาเร่ือง มีสีสัน สนุก และงายตอการจดจํา เพื่อแจกจายใหพนักงานไดเห็นภาพ และเขาใจไดงาย

ย่ิงขึ้น 

           
คูมือขนาด 9x13 ซม. 
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การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 บริษัทมีการดําเนินการเพื่อสรางความปลอดภัยในการดําเนินงานโดยแบงออกเปน 3 สวนคือ 

1. ความปลอดภัยดานสถานที ่ 2.  ความปลอดภัยในการใชเคร่ืองจักร 3.  ความปลอดภัยสวนบุคคล 

  ทําร้ัวก้ันโดยรอบบริเวณกอสราง

ทั้งหมดเพ่ือปองกันผูไมเก่ียวของเขามา

ในเขตกอสราง 

  มีปายสัญลักษณ ปายเตือนภัย และ

ปายขอควรปฏิบัติต าง  ๆ โดยป าย

สัญลักษณมีขนาดพอเหมาะและเห็นได

อยางชัดเจน รวมทั้งมีความเปนสากลที่

ทุกคนสามารถเขาใจไดงาย 

 จัดใหมีหองปฐมพยาบาลในพ้ืนที่

กอสราง เพ่ือเปนการดูแลพนักงานที่

ไดรับบาดเจ็บในเบื้องตน 

  จัดใหมีการตรวจสอบความพรอมใช

งานของเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือ 

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  มีการซักซอมรับ เหตุ ฉุก เ ฉินใ น

สถานการณตางๆ เ พ่ือใหพนักงาน

เขาใจในขั้นตอนการดําเนินงาน เชน 

การซักซอมการดับเพลิง เปนตน 

 

  การแตงกายของพนักงานตองรัดกุมและสวมใส

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยอยางเหมาะสม 

เชนหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานที่

ทํางานในที่สูง เปนตน 

  มี การฝ กอบ รม ให ความรู กับ พนัก งานถึ ง

กฎระเบียบ ขอบังคับและวิธีการปฏิบัติ เพ่ือความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

 

 

 

   

ปายความปลอดภัยดานหนาโครงการและภายในพื้นท่ีกอสราง 

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัตเิหตจุากโครงการตาง ๆ  ภายในป 2561                                                                                                                

ประเภทอุบตัิเหต ุ จํานวนคร้ังที่เกิดอบุัติเหต ุ(คร้ัง) 

ชนเฉ่ียว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด 68 

วัสดุหลนทับ 55 

ถูกหนีบ หรือจับเขาไวระหวางวัตถุ 2 ชิ้น 17 

การพลัดตก 56 

กระแสไฟฟา 5 

สัมผัสสารพิษ / รังสีตาง ๆ 20 

สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป 4 

ออกแรงเกินกําลัง 8 

อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 98 

รวม 331 
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จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบวาในป 2561 เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสรางท้ังสิ้น 331 ครั้ง ซึ่ง

สวนมากอุบัติเหตุท่ีเกิดจะเปนเหตุการณเล็ก ๆ นอย ๆ ไมกอใหเกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรง ท้ังน้ีบริษัทพยายามปองกัน

และเนนยํ้าแนวทางปฏิบัติการทํางานที่ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพแจงแผนปฏิบัติ

งาน ชี้แจงจุดเสี่ยงหรืออันตรายแกพนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงานในแตละวัน เพื่อลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และ

คงไวซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน  

การสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง 

 นอกจากบริษัทจะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแลวนั้น บริษัทยัง

เห็นความสําคัญในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง โดยสรางสถานที่พักอาศัย (Camp) ของแรงงานรายวัน

ใหมีความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนั้นบริษัทยังมีการดําเนินการเพื่อมาตรฐานดาน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในบานพักคนงาน ดังนี้ 

  มีการจัดทําบัญชีรายชื่อคนงานท่ีพักอาศัยในแตละหองพัก เพื่อดูแลความเปนอยูและความเรียบรอยของคนงาน

กอสราง 

  สรางหองอาบน้ําและหองน้ําแยกชายหญิงออกจากกัน 

  จัดใหมีพอบานคอยดูแลความเรียบรอยภายในบานพักคนงาน 

  ติดต้ังปายประกาศกฎระเบียบในการอยูอาศัยรวมกัน 

  ตรวจสอบถังดับเพลิงเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการอบรมการใชถังดับเพลิงท่ีถูกตองใหกับคนงาน 

  ฉีดพนกําจัดยุงและแมลงเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

  จัดสรรพื้นท่ีสําหรับใหคนงานพักผอนหยอนใจและเลนกีฬา เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกัน 
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9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกปเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ แผนการดําเนินงาน 

และกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 

และจากการที่บริษัทใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัท

ไดรับผลการประเมินและรางวัลเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1.   ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 โดยบริษัทไดรับคะแนน

ประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

2.  ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ ระดับหาดาว 

จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3.  รางวัล Certificate of ESG100 Company 2018 โดยบริษัทอยูใน 100 อันดับหลักทรัพยท่ีมีความโดดเดน

ในการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืนดวยผลการดําเนินงานที่โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ติดตอกันเปนป

ที่สาม 

4.  ไดรับประกาศนียบัตรรองรับการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ 

 5.  ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2018 หรือ “หุน

ย่ังยืน” ซึ่งสะทอนใหเห็นวาบริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ

สิ่งแวดลอม สังคม และการบริหารภายใตหลักบรรษัทภิบาลควบคูไปกับการสรางผลตอบแทนท่ีดีในทางเศรษฐกิจเพื่อ

การเติบโตอยางย่ังยืน 

6. ไดรับประกาศนียบัตร Sustainability Report Award 2018 รายงานความย่ังยืน ซึ่งบริษัทไดทําการเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับกลยุทธการดําเนินงาน การกํากับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ที่สะทอนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมุงเปาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ท้ังน้ี บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน  ซึ่งประกอบดวยหลักการ

และแนวปฏิบัติท่ีดีเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนนําไปปฏิบัติ ซึ่งในปท่ีผานมาบริษัทยังคงปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน 5 ดาน ดังนี้ 

 

 

9. การกํากับดูแลกิจการ 
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หมวดท่ี 1  สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิด ริดรอนสิทธิ

ของผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทไดคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การไดรับเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการ

ติดตอสื่อสารระหวางกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการสงคําถามลวงหนา 

สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผูถือหุน  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแตงต้ังและ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี รวมท้ังบริษัทไมไดกีดกันหรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ

ติดตอสื่อสารระหวางกัน  

นอกจากน้ีบริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทพึงเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมทุกรายอยางเทา

เทียมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุนท่ีเปนชาวตางชาติ และผูถือหุนประเภทสถาบัน ตลอดจนมี

นโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนทุกคน รวมท้ังผูถือหุนท่ีเปนนักลงทุนสถาบันไดเขารวม

ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุน โดยใน

ป 2561 สิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนไดรับมีดังนี้ 

1.1  สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน 

บริษัทไดแตงต้ังบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาท่ีเปนนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน สําหรับดําเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 

1.2  สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

           กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน 

  บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 คร้ังซึ่งจะจัดข้ึนภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของ

บริษัท โดยไดเปดเผยการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหผูถือหุนทราบลวงหนา ซึ่งทําการแจงต้ังแตวันท่ี  

26 มีนาคม 2561 เพื่อใหผูถือหุนสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได โดยจะกําหนดวัน เวลาและ

สถานท่ีจัดประชุมท่ีมีความพรอมท่ีจะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกกลุม โดยมีนโยบายท่ีจะไมจัดประชุมใน

วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย และจะจัดประชุมในชวงเวลา 8.30 – 16.00 น. 

  ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ระหวางเวลา 

09.00 – 12.00 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขท่ี 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9  

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. ซึ่งผูถือหุนสามารถเดินทางมาเขารวมประชุมไดโดยสะดวก เน่ืองจากอยูในยานใจ

กลางเมือง ซึ่งมีการคมนาคมท่ีสะดวกและใกลระบบขนสงสาธารณะไมวาจะเปนรถไฟฟาบีทีเอส รถไฟฟาใตดิน  

รวมท้ังในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดสงแผนท่ีของสถานท่ีประชุมซึ่งแสดงรายละเอียดการ

เดินทางอยางชัดเจน และยังไดประสานงานกับผูถือหุนท่ีเปนนักลงทุนสถาบันเพื่อใหจัดสงหนังสือมอบฉันทะมายัง

บริษัทลวงหนาเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนวันประชุม และอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุนดวย 
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 หนังสือบอกกลาวเรียกประชุม 

บริษัทจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนลวงหนาอยาง

นอย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในท่ีประชุม รวมท้ัง

ไดระบุวัตถุประสงคและเหตุผลประกอบพรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระไวอยางชัดเจน สําหรับ

วาระแตงต้ังกรรมการบริษัทจะระบุชื่อพรอมแนบประวัติยอของกรรมการแตละทานท่ีจะเสนอแตงต้ังใหผูถือหุนทราบ 

เชนเดียวกับวาระแตงต้ังผูสอบบัญชีจะระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ความเปนอิสระ และระยะเวลาท่ีเคยเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัท  รวมถึงคาตอบแทนของผูสอบบัญชีไวอยางชัดเจน เชนเดียวกับการเสนอขออนุมัติจายเงินปน

ผลบริษัทจะแจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบการพิจารณา

ใหแกผูถือหุน  

  ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะแจงรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมจํานวน 

1 คน เพื่อใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดสามารถมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะใหกับบุคคล

อ่ืนท่ีผูถือหุนเห็นสมควรก็ได  

 การจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูดําเนินการ

จัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. พรอมรายงานประจําป ท้ังฉบับภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ สงใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน โดยในปน้ีบริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนต้ังแต

วันท่ี 5 เมษายน 2561 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในแตละวาระ และเตรียมการ

มอบฉันทะในกรณีท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง อีกท้ังบริษัทมีการเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดหนังสือมอบ

ฉันทะไวบริการบริเวณดานหนาหองประชุมโดยไมมีคาใชจายแตอยางใด 

  นอกจากน้ีบริษัทไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะ พรอมท้ังเอกสาร

ประกอบการประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.synteccon.com) ไมนอย

กวา 30 วัน เพื่อเปนชองทางหน่ึงใหผูถือหุนรับทราบ และไดลงโฆษณาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ

ตอเนื่องกัน 3 วัน ต้ังแตวันท่ี 17-19 เมษายน 2561 

 การประชุมผูถือหุน 

ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในทุก ๆ ดาน โดยจะอํานวยความ

สะดวกในดานตาง ๆ เชน การจัดเจาหนาท่ีคอยตอนรับและใหความสะดวก จัดเตรียมเจาหนาท่ีไวคอยตรวจสอบ

เอกสาร จัดใหมีการเลี้ยงรับรองสําหรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม  

ทั้งน้ีในป 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเขารวมประชุมครบ

ทั้งหมด 8 ทาน และมีผูถือหุนเขารวมประชุม 489 ราย รวมนับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 720,995,376 หุน จากจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวท้ังหมด 1,600,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 45.0622 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

ประกอบไปดวยผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมดวยตนเองรวม 27 ราย นับเปนจํานวนหุนได 9,631,602 หุน คิดเปนรอยละ 

0.6020 และโดยการมอบฉันทะรวม 462 ราย นับเปนจํานวนหุนได 711,363,774 หุน คิดเปนรอยละ 44.4602 ซึ่งครบ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)     
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เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง 

หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมด  โดยในการประชุมคร้ังน้ีไดมีผูสอบบัญชีเขารวมจํานวน 2 ทาน คือ นายณรงค  หลักฐาน และ 

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น พี เอส สยามสอบบัญชี จํากัด และเพื่อใหการ

ประชุมเปนไปอยางโปรงใสและสอดคลองกับแนวทางท่ีดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน จึงไดจัดใหมี

ตัวแทนคือนายสุปรีดี เนติวิวัฒน จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจงแอนดวิทยา จํากัด ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีความเปน

อิสระเปนผูดําเนินการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม นอกจากน้ียังมีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทยคือคุณจิตต  สาวิตตกุล เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

 การดําเนินการประชุมผูถือหุน 

ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทมีการนําเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและระบบบารโคดมาใชกับการจัดประชุม

ผูถือหุน ต้ังแตการลงทะเบียนเขารวมประชุมและโปรแกรมการนับคะแนน รวมทั้งไดจัดเจาหนาที่ลงทะเบียนเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหแกผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุม ท้ังน้ีบริษัทสงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรยืนยันการ

ลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนได

ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในที่ประชุม 

โดยกอนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการท่ีประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอยางชัดเจนในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งคําชี้แจงการออกเสียง

ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงมีดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือและท่ีไดรับมอบ

ฉันทะโดยใหนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

2.  ผูถือหุนหน่ึงรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

อยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน จะแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได 

3. ในกรณีท่ีผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรพรอมท้ังลงลายมือ

ชื่อเพื่อยืนยันการลงคะแนน โดยเจาหนาท่ีจะบันทึกคะแนนเสียงพรอมท้ังเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียงเทานั้น สวนบัตรยืนการการลงคะแนนเสียงเห็นดวยจะเก็บพรอมกันหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

4. การนับคะแนนเสียงจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ี

เขารวมประชุมในวาระนั้น ๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย 

5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนเสียงในแตละวาระไมเทากัน เน่ืองจากอาจมีผูถือหุน

บางรายออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม 

6. การนับคะแนนเสียงจะถือมติขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตใน

เรื่องที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอ่ืน ทั้งน้ีจะมีการแจงผลการตรวจนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมในแตละวาระ 
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สําหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการจะลงมติเปนรายบุคคลเพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเลือก

กรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง และเพื่อใหการลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนน 

จึงกําหนดใหผูถือหุนทุกทานท้ังที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจาหนาที่

จะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเสียงใหกรรมการครบทุกคนแลว โดยกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังแตละรายจะตอง

ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ท้ังน้ี

บริษัทใหสิทธิผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมภายหลังจากเร่ิมการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีอยูระหวาง

การพิจารณา และยังไมไดลงมติ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามปญหาและขอสงสัยตาง ๆ รวมถึงเสนอ

ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสมในชวงทายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวใน

รายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนท่ีไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ ซึ่งประธานในท่ีประชุมจะดําเนินการประชุมตาม

วาระการประชมุและจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

 การเปดเผยมติการประชุม 

บริษัทจะทําการเปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจงเปนจดหมาย

ขาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 รายงานการประชุมผูถือหุน 

บริษัทจะทําการเผยแพรรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ซึ่งแตละวาระการประชุม จะประกอบดวยเน้ือหาสาระท่ีสําคัญ มติท่ีประชุมพรอมผลคะแนนเสียงท้ังเห็นดวย ไมเห็น

ดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งบันทึกคําถาม คําชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมท้ังรายชื่อกรรมการที่

เขารวมประชุมพรอมตําแหนงบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันท่ีประชุม เพื่อเปนชองทางใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบขอมูลความถูกตองได พรอมท้ังนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังยังได

บันทึกภาพการประชุมและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อเผยแพรใหแกผูถือหุนที่สนใจอีกดวย 

 1.3  สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ 

บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยหลักเกณฑและการนําเสนอและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการตอผูถือหุน 

โดยบริษัทไดทําการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อทําหนาท่ีพิจารณารูปแบบและ

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ โดยจะพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผล

ประกอบการ รวมท้ังพิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยูในระดับท่ีแขงขันได และมีความ

สมเหตุสมผล รวมทั้งไดนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบไดแก คาเบ้ียประชุม คาบําเหน็จ บริษัทไดนําเสนอใหผู

ถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 

90 กําหนดวา “การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไม

นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม” 

ทั้งน้ีในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ท่ีผานมา ผูถือหุนไดมีมติในการอนุมัติคาตอบแทนใหแก

กรรมการประจําป 2561 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทน 2561 2560 2559 2558 2557 

1. คณะกรรมการบริษัท 

    - คาเบ้ียประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 
18,000 16,000 14,000 11,000 10,500 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

    -คาบําเหน็จ (บาท/คน/ป) 
350,000 300,000 250,000 220,000 210,000 

จากตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการจะเห็นไดวาคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการประจําป 2561 ไดเพิ่มขึ้นจากป 

2560 จํานวน 2,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.50 และในสวนของคาบําเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบไดเพิ่มข้ึนจาก

ป 2559 จํานวน 50,000 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.67  ท้ังน้ีเพื่อตอบแทนกรรมการในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ี

เปนประโยชนในการดําเนินงานใหแกบริษัท 

1.4  สิทธิในการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาบริการผูสอบบัญชี 

บริษัทมีการกําหนดวาระการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาบริการผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อผูสอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัด ความเปน

อิสระ ระยะเวลาที่เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และคาบริการของผูสอบบัญชี 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนท้ังรายใหญและรายเล็ก รวมถึงผูถือหุน

ท่ีเปนชาวตางชาติ ใหความสําคัญกับการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน มีการใหขอมูลอยางครบถวนเทาเทียมกัน 

เพื่อใหผูถือหุนมีความมั่นใจในการลงทุน 

 2.1  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ และการสงคําถาม

ลวงหนาเก่ียวกับบริษัท 

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปน

กรรมการ และการสงคําถามลวงหนาเก่ียวกับบริษัทลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดชองทางและหลักเกณฑอยาง

ชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเปนธรรมและความโปรงใสในการพิจารณาและแจงใหผูถือหุนทราบ รวมท้ังเผยแพร

หลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย สําหรับการประชุมผูถือหุนในป 2561 บริษัทไดนําหลักเกณฑดังกลาว

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.synteccon.com) และแจงขาวประกาศในเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 รวมท้ังสิ้น 123 วัน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุน

เสนอเรื่องใด ๆ หรือบุคคลใด ๆ มาแตประการใด 

2.2  การมอบฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสะดวกที่จะเขารวมประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือ

กรรมการอิสระตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว โดยบริษัทจะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหนึ่ง 

ท้ังน้ีบริษัทจะจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. แนบไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมท้ัง



   บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)                                                                                             
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)     

 
            สวนที่  2 หัวขอ  9  หนา 7 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทจะแจงถึงเอกสารและหลักฐานท่ี

ตองใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจน 

หมวดท่ี  3.  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียตาง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับบทบาทของ

ผูมีสวนไดเสียไวในนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียตาง ๆ จะไดรับการดูแล ไดรับ

สิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ รวมถึงไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทมีนโยบาย

และแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้ 

3.1 ผูถือหุน 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางมีบรรษัทภิบาล ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเปน

ธรรมตอผูถือหุนทุกราย และมุงมั่นที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงอยางย่ังยืน เพื่อเพิ่มมูลคาหุนสูงสุด

ใหแกผูถือหุน 

3.2  พนักงาน 

บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความสําเร็จของบริษัท จึงไดมีการดูแลพนักงานโดย

การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้นและระยะยาวซึ่ง

สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง

พนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัด (KPI) อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถสูง และจัดให

มีสวัสดิการตาง ๆ มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล และกิจกรรมในการเสริมสรางความสัมพันธของ

พนักงาน 

3.3  ลูกคา 

บริษัทมุงดําเนินธุรกิจกอสราง โดยประสงคที่จะนําเสนอสินคาและบริการแกลูกคาอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพ 

ตรงตามวัตถุประสงคของลูกคา และตามขอกําหนดของสัญญา รวมท้ังจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสินคาและบริการอยาง

ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง และจะรักษาขอมูลและความลับของลูกคา โดยไมนําขอมูลไปใชในทางที่มิ

ชอบ หรือเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูที่เก่ียวของ 

3.4  คูแขง 

บริษัทมุงที่จะดําเนินธุรกิจกอสรางภายใตการแขงขันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและ

สงเสริมนโยบายการแขงขนัทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมไมผูกขาด และไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดย

ใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม 

3.5  คูคา 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เปดโอกาสคูคาทุกรายนําเสนอสินคา

และบริการอยางเทาเทียม ไมมีการกีดกันไมใหคูคารายหน่ึงรายใดเขารวมการแขงขัน โดยการดําเนินธุรกิจกับคูคาจะ

ต้ังอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลประโยชนที่เปนธรรมและเหมาะสมของทั้งสองฝาย 
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3.6  เจาหนี้ 

บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอยางเครงครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข

คํ้าประกัน ตลอดจนจะรายงานฐานะทางการเงินแกเจาหน้ีตามขอกําหนดของสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน และใน

กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหน่ึงไดจะแจงใหเจาหน้ีทราบลวงหนาเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไข 

3.7  การปฏิบัติตอภาครัฐ 

 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐ

เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ และไมกระทําการใด ๆ ท่ีฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน การแขงขันทาง

การคา และดานสิ่งแวดลอม 

3.8  ชุมชนและสังคม 

บริษัทใหความสําคัญกับชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ไม

กระทําการใด ๆ ท่ีมีผลเสียตอชุมชน สังคม และประโยชนสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคมอยางตอเน่ือง 

3.9  สิ่งแวดลอม 

บริษัทดําเนินการภายใตขอบังคับและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกําหนด โดยครอบคลุมดานคุณภาพอากาศ 

ระดับเสียง การสั่นสะเทือน และการระบายนํ้าท้ิง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และรณรงคใหมีการใช

พลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 โดยบริษัทมีนโยบายและชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงพนักงานของบริษัทสามารถรองเรียนเร่ือง

ตางๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

การรองเรียนและการแจงเบาะแส 

 บริษัทไดจัดชองทางการรองเรียนและแจงเบาะแสสําหรับผูมีสวนไดเสียทุกฝายท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารหรือพนักงานเก่ียวกับการกระทําผิดกฎหมาย ไมปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีสอถึงการทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถสงขอรองเรียนหรือคําแนะนํามายัง

ชองทางดังตอไปนี้ 
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ผูรับแจงเบาะแส 
ชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

ทางอีเมล ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย 

คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5940 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63  

(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลอง

ตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 

10110 

ฝายกฎหมาย legal@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5922 

เลขานุการบริษัท rattapaweel@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5941 

ส ว น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ

ขอบังคับ 

compliance@synteccon.com 0-2711-7423 

ฝายทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ 

hrd@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5151 

ฝายตรวจสอบภายใน internalaudit@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5940 

กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 1.  เมื่อไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน บริษัทจะตอบกลับถึงการรับขอรองเรียนภายใน 7 วันทําการ และ

มอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนท่ีเหมาะสม ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อพิจารณากลั่นกรอง

ขอมูลท่ีไดรับ ในกรณีตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง ฝายตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายจะ

นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและสั่งการหรือกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินการพรอมแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 2.  ภายหลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว จะเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ

แกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการกําหนดแนวทางการดําเนินการแกไข และ

พิจารณากําหนดบทลงโทษตอไป 

 3.  เมื่อการสอบสวนสิ้นสุดลง บริษัทจะแจงใหผูแจงเบาะแส ผูรองเรียนทราบถึงผลการสอบสวนดังกลาว

ภายใน 7 วันทําการ 

มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน 

 1.  ผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงบริษัทจะไม

เปดเผยขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูแจงได 

 2.  บริษัทจะเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาท่ีจําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ

เสียหายของผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง 

 3.  กรณีผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูท่ีใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวาตน

อาจไมไดรับความปลอดภัย หรือาจเกิดความเดือดรอนเสียหายสามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองท่ี

เหมาะสม หรือบริษัทเองอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยท่ีไมไดรับการรองขอก็เปนได หากเห็นวาเปนเร่ืองท่ีมี

แนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไมปลอดภัยรายแรง 

 4.  ผูท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเปน

ธรรม 
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 5.  บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา หรือผูรองเรียน ไมวาจะโดยการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางหรือกระทําการอ่ืนใดที่มี

ลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

 6.  บริษัทไมมีมาตรการท่ีจะเอาผิดกับพนักงานของบริษัทท่ีทําการแจงเบาะแส รองเรียน แมการกระทํา

ดังกลาวอาจทําใหบริษัทเสียผลประโยชน 

หมวดท่ี 4   การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทจะเปดเผย

ขอมูลทางการเงินและมิใชการเงินซึ่งเปนขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส 

4.1 โครงสรางการถือหุน 

บริษัทมีการเปดเผยโครงสรางผูถือหุนอยางชัดเจน โดยไดแสดงรายละเอียดโครงสรางของผูถือหุนรายใหญและ

สัดสวนผูถือหุนสวนนอย โดยเปนขอมูลลาสุด ทําใหผูลงทุนสามารถทราบถึงผูถือหุนที่แทจริงของบริษัทได 

4.2  การรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารท้ังทางตรงและทางออม 

บริษัทมีนโยบายกํากับดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาท่ีรายงานการถือ

ครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยซึ่งนับรวมถึงคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ

ภาวะ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่

ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนําสงรายงานดังกลาว

ใหฝายเลขานุการบริษัทเก็บไวเปนหลักฐาน 

4.3  การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ 

บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล

ท่ีมีความเก่ียวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 เพื่อใหบริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการ

ตามขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งเปนรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และอาจ

นําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและของบริษัทยอย ทั้งน้ีในระหวางป 2561 ไมมีกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล

ที่เก่ียวของมีสวนไดเสียที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

4.4 การเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ 

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ ท่ีเปนลายลักษณอักษรเพื่อให

กรรมการ  ผูบริหารและพนักงานทุกคนนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตอง

ไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมท้ังขอมูลของคูคาทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชนของตนเอง หรือใหขอมูลภายใน

แกบุคคลอ่ืน รวมทั้งกรรมการ และผูบริหาร มีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 

  รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน 
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หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมท้ังหามซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทในชวงหน่ึงเดือนกอนท่ีจะทําการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน และควรรอใหพน 

48 ชั่วโมงจึงเริ่มทําการซื้อขายตามปกติ โดยหากมีกรรมการหรือผูบริหารทําผิดนโยบายดังกลาว บริษัทจะมี

การวากลาวตักเตือนและลงโทษตามวินัยของบริษัท 

   รายงานตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบเก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอยหน่ึงวันลวงหนากอน

ทําการซื้อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัท 

บริษัทถือวาขอมูลภายใน ขอมูลในการดําเนินธุรกิจ ท่ียังไมไดทําการเปดเผยสูสาธารณชนเปนขอมูลท่ีสําคัญ 

และเปนขอมูลลับของบริษัท หากทําการเปดเผยยอมมีผลกระทบตอบริษัท ดังนั้นบุคลากรของบริษัทจึงตองรักษาขอมูล

ภายในไวเปนความลับ เวนแตจะไดรับอนุญาตใหเปดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับใหทําการเปดเผย  

4.5  การทํารายการเก่ียวโยง และรายการระหวางกัน 

บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการเก่ียวโยง และรายการระหวางกัน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ทุกคน ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจน

การเปดเผยขอมูลเปนไปตามหลักเกณฑและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ.2546 

ท้ังน้ีในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองยึดถือประโยชนของบริษัท หลีกเลี่ยง

การมีผลประโยชนสวนตัวใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือทําใหยากตอการปฏิบัติงานอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ ภายใตความถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม โดยบริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับรายการเก่ียว

โยงกันในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) อยางครบถวน นอกจากน้ี

ยังหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับบริษัท โดยไดระบุ

ไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน แตหากมีการทํารายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขัดแยงดาน

ผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ พรอมเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เก่ียวโยงกัน มูลคารายการ เหตุผลและความจําเปนไวในแบบแสดงรายการ

ขอมูลประจําป และรายงานประจําป  ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา

ดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ในป 2561 ท่ีผานมาบริษัทมิไดทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังบริษัทไมมี

โครงสรางแบบกลุมธุรกิจท่ีมีการทํารายการเก่ียวโยงกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน 

4.6  ชองทางการสื่อสาร 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัทท้ังท่ีเปนการเงินและมิใชการเงิน บริษัทไดดําเนินการผานชองทางตาง ๆ 

เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลอยางท่ัวถึง โดยไดทําการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบ
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การแจงขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทซึ่งมีขอมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การให

ขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit) และการพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 

ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทไดเปดเผยงบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

(Management Discussion and Analysis) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกไตรมาส โดยไมมีประวัติการจัดสงรายงานทางการเงินลาชาและไมมีประวัติการถูก

สั่งใหแกไขงบการเงิน 

4.7  หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 

บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาท่ีในการติดตอสื่อสารดูแลผูลงทุน

ท่ัวไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดง

ถึงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง โดยเผยแพรขอมูลในเวลาท่ีเหมาะสมผานชองทาง

ตาง ๆ ไดแก เว็บไซต โทรศัพท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

 โดยในป 2561 ที่ผานมาฝายนักลงทุนสัมพันธไดมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหผูถือหุน นักวิเคราะห

หลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ดังนี้ 

 1.  จัดประชุมนักวิเคราะห นักลงทุน (Analyst Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการและแผนธุรกิจ โดยใน 

ป 2561 ไดจดักิจกรรมขึ้น 2 ครั้งในวันท่ี 22 มีนาคม 2561 และ 22 สิงหาคม 2561 

 2.  เปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพยเขาพบ (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท (Conference 

Call) กับผูบริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ และแผนธุรกิจ และขอมูลท่ัวไปอยางถูกตอง ครบถวน ทัน

เหตุการณเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน โดยในป 2561 มีการจัด Company Visit ทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

 ทั้งนี้ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่เก่ียวของ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับบริษัท

ดานขอมูลการลงทุนไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธทางอีเมล ir@synteccon.com ทางหมายเลขโทรศัพท 0-2381-6333 ตอ 

5941 

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (รายละเอียดอยูในหมวดท่ี 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ 8.1 คณะกรรมการ

บริษัท) 

9.2  คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังกรรมการท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการ

ชุดยอย เพื่อชวยปฏิบัติงานในการพิจารณาเร่ืองสําคัญในแตละดานและเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบหน่ึงคน

เปนผูที่มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีในการสอบทาน

ความนาเชื่อถือของงบการเงิน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

นายชัยวัฒน         อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

น.ส.เบญจวรรณ   สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ดร.อริชัย               รักธรรม กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

โดยมีนายพรอนันต  วงษนิพนธ ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

 2.  สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให

ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 3.  สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 4.  พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางอิสระ

ปละ 1 ครั้ง 

 5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

 6.  จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปน้ี 

  6.1  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

  6.2  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

        6.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

  6.4  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

  6.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

                        6.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน 

                                (ก)  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ ปฏิบัติหนาท่ีตาม

กฎบัตร 
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                                (ข)  รายการอ่ืนท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาท่ีและความ 

รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

  6.7  พิจารณางบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

                        6.8 พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมท้ังการประเมินผลการ

ตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

                        6.9  กํากับดูแลสอบทาน และใหความเห็นในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน และ

ประสานงานกับผูสอบบัญชี 

                        6.10 พิจารณาวาจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นไดตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเหมาะสม 

 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตาม

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงาน

ของบริษัทที่เก่ียวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน  

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน  ซึ่งตองมีกรรมการ

อิสระเ กิน ก่ึงห น่ึง  และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตอง เปนกรรมการอิสระ   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท มีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

นายชัยวัฒน        อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

นายสมชาย         ศิริเลิศพานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

นางอังสณา         มั่นคงเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

น.ส.เบญจวรรณ  สินคุณากร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

ดร.อริชัย              รักธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ 

โดยมี น.ส.รัฐปวีร  ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

งานดานการพิจารณาสรรหา 

 1.  พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการชุดยอยตางๆ 

และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 2.  กําหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาดและองคประกอบตามท่ี

กําหนด 

 3.  สรรหาบุคคลเพื่อดําเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี

กําหนดเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป 



   บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)                                                                                             
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)     

 
            สวนที่  2 หัวขอ  9  หนา 15 

 4.  ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของบริษัท 

ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลและตามขอกําหนดของกฎหมาย 

 5. ดําเนินการทาบทาม ประสานงาน ติดตอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑท่ีกําหนด เพื่อใหมี

ความมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีท่ีจะรับตําแหนง หากไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 6.  นําเสนอชื่อบุคคลใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป เพื่อให

ผูถือหุนพิจารณาตอไป 

 7.  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

  งานดานการพิจารณาคาตอบแทน 

 1. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการกําหนดคาตอบแทนตาง ๆ ของกรรมการ กรรมการผูจัดการ 

และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 2.  ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑดังกลาว ใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ อยาง

เพียงพอ 

 3.  กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการ

ฝายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป 

 4.  พิจารณาขอมูลคาตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามขอมูลสรุป

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

 5.  ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ  และผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป ไดรับผลตอบแทนที่

เหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 6.  นําเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ และคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป สวน

คาตอบแทนกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาตอไป  

 7.  จัดทํารายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงาน

ประจําปของบริษัท 

 8.  ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระ

อยางนอย 1 คนและผูบริหารบริษัท 2 คน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

ดร.อริชัย       รักธรรม ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการอิสระ 

นายไพบูลย  เชษฐโชติรส กรรมการบริหารความเส่ียง ผูบริหาร 

นายโยธิน     ตรีรัตนพันธ กรรมการบริหารความเส่ียง ผูบริหาร 

โดยมี น.ส.รัฐปวีร  ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใหเปนไป

ตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล 

 2.  สงเสริม สนับสนุน รวมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความ

เสี่ยงทุกระดับขององคกร 

 3.  กํากับดูแล ติดตาม และใหความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององคกรตามแผนงานที่กําหนดไว 

 4.  ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และภาวะ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

 5.  พิจารณาวาจาง หรือนําผู เชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือ และใหความเห็นไดตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นวาเหมาะสม 

 6.  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและ

พิจารณา โดยเฉพาะกรณีท่ีมีนัยสําคัญและมีผลกระทบตอองคกรตองรายงานโดยเร็วท่ีสุด 

 7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตาม

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือ

พนักงานของบริษัทที่เก่ียวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

 คณะกรรมการจัดการ 

 คณะกรรมการจัดการประกอบดวยกรรมการและผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 

2561 คณะกรรมการจัดการของบริษัทมีดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง ประเภทกรรมการ 

นายสมชาย   ศิริเลิศพานิช รองประธานกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

นางอังสณา   มั่นคงเจริญ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลฯ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

นายจิรโมท    พหูสูตร กรรมการผูจัดการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

นายณยศ      ปสัญธนะกูล รองกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร 

นายยศ         ลักษณะโกเศศ ท่ีปรึกษาบริษัท ผูบริหาร 

 โดยมีนายไพบูลย  เชษฐโชติรส เปนเลขานุการคณะกรรมการจัดการ 

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ 

1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติ 

2. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดําเนินงานและ

งบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติท่ีประชุมผูถือ

หุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ 

4. ศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการใหม ๆ และมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเขารวมประมูลงานตาง ๆ 

ตลอดจนเขาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

5. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมท้ังเร่ืองการคัดเลือก การ

ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง รวมท้ังการกําหนดเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนอ่ืน ๆ 

รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัท 

6. พิจารณาเรื่องท่ีจะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

9.3 การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง 

 วิธีการสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูงรายละเอียดอยูในหมวดท่ี 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ 8.2 

ผูบริหาร “การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง” 

 

9.3.1  การสืบทอดตําแหนง 

 บริษัทมีนโยบายวาดวยแผนการสืบทอดตําแหนงซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของการจัดวางกําลังคน โดยบริษัทมี

แผนการจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีความรู ความสามารถเพียงพอใหมีความพรอมทดแทนผูบริหาร

และผูบริหารระดับสูง ในกรณีท่ีลาออก เกษียณอายุ หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไมวากรณีใด ท้ังน้ีเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนไปอยางตอเน่ือง ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตําแหนง

แทน จึงกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงและเสนอให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา  

การทํา Succession Plan จะพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. วิเคราะหสถานการณธุรกิจของบริษัทในดานกลยุทธ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยายหรือชะลอธุรกิจ เพื่อ

ประเมินอัตรากําลังคนที่ตองการ ณ ขณะปจจุบันและอนาคตวามีจํานวนและคุณสมบัติพรอมท่ีจะทํางานใหสอดคลอง

กับกลยุทธของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะยาว และความจําเปนเรงดวน 

 2.  กําหนดแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝกอบรมพนักงานลวงหนา กอนท่ีพนักงานจะเกษียณหรือออกจาก

ตําแหนงกอนเวลา ท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาจะตองคํานึงถึงอายุเกษียณของพนักงานและการเกษียณกอนกําหนด 

 3.  กําหนดความสามารถ ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ตองการของพนักงานในตําแหนงน้ัน ๆ 

 4.  คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานท่ีจะใหสืบทอดตําแหนงท่ีจะวางลง เมื่อไดพนักงานท่ี

ถูกเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงแลว จะตองแจงใหพนักงานผูน้ันทราบลวงหนาเพื่อจะไดเตรียมพรอมสําหรับการ

เรียนรูงานและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นตอไป 
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 5.  การคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงจะตองกําหนดตัวสํารองลําดับท่ีสองและสามไวเสมอ โดยตัวสํารองไม

จําเปนตองมีคุณสมบัติเทากับคนแรกแตควรใกลเคียง และไมควรแจงใหตัวสํารองทราบเพื่อปองกันความขัดแยงท่ีอาจ

เกิดขึ้น 

 6.  พัฒนาและประเมินพนักงานท่ีไดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงวามีพัฒนาการ และสรางผลงานไดตามท่ี

คาดหวังไดหรือไม ทั้งน้ีหากไมเปนไปตามคาดหมายก็จะทําใหเปลี่ยนตัวไดทันเวลา 

 7.  การพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงมีไดหลายรูปแบบ เชน การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร 

การทํา Job Rotation การทํา On-the-job Training หรือ Off-the-job Training และการ Coaching โดยผูบริหาร

ปจจุบันถายทอดประสบการณไปยังผูบริหารรุนใหม 

 

แผนการสืบทอดตําแหนงครอบคลุมตําแหนงดังตอไปน้ี 

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ 

 เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได บริษัทจะมีการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรองเปนผูรักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการ

สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีบริษัทกําหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูท่ีมีความเหมาะสมให

ดํารงตําแหนงแทนตอไป 

2.  ระดับผูบริหาร 

 เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได บริษัทจะมีการนําเสนอ

ทายาทผูสืบทอดตําแหนงท่ีคัดเลือกไวเสนอตอคณะกรรมการจัดการ ท้ังน้ี การวางแผนการสืบทอดตําแหนงระดับ

ผูบริหารมีกระบวนการ ดังนี้ 

2.1  กําหนดแผนสรางความพรอมของบุคลากร มีแผนสรรหาและพัฒนาฝกอบรมพนักงานไวลวงหนา กอน

พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตําแหนงกอนเวลา 

2.2  กําหนดคุณสมบัติ ประกอบดวย ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้น ๆ และ

จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล 

2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

2.4 ระบุผูสืบทอดตําแหนงหลังจากการประเมินและวิเคราะหคุณสมบัติของพนักงาน โดยตองทําการแจงให

พนักงานทราบลวงหนา เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูงาน 

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเอ้ือประโยชน มีความเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลักของบริษัทและมี

แนวโนมการเติบโตที่ดี สําหรับสัดสวนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา

นั้น ขึ้นกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ  ความสามารถในการลงทุน และอํานาจการบริหารงานเปนหลัก โดยการบริหารงาน

ในธุรกิจท่ีบริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสงตัวแทนกรรมการเขาไปรวมกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานให
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สอดคลองกับแผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตาม

แผนงานท่ีไดกําหนดไว สวนอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจอ่ืนท่ีบริษัทไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะสง

ตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการแทนการเขาไปบริหารงานโดยตรง 

 ในชวงระยะเวลาที่ผานมาน้ัน บริษัทไดมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของ ในลักษณะการ

ขยายตัวไปขางหนา ควบคูกับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทใหเติบโตย่ิงขึ้น การขยายการดําเนินงานในธุรกิจอ่ืนท่ี

เก่ียวของก็เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายได เชน ดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารทเมนทสรางใหมเพื่อการใหเชา หรือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ีมีศักยภาพทําเลท่ีต้ังดี พรอมใชงานและสามารถสรางรายไดทันที ไดแก การบริหาร

จัดการสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท เปนตน 

9.5 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อันเก่ียวกับการดูแลเรื่องการใช

ขอมูลภายใน ซึ่งประกอบดวยการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการจํากัดการรับรูขอมูลภายในเฉพาะผูบริหารหรือบุคคลภายในท่ีเก่ียวของตาม

ความจําเปน และไมอนุญาตใหนําขอมูลภายในเปดเผยแกบุคคลภายนอก รวมท้ังหามในเร่ืองการซื้อหรือขาย

หลักทรัพยของบริษัทโดยใชสารสนเทศดังกลาว  

บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมท้ังขอมูลของคูคาทางธุรกิจของ

บริษัท  เพื่อประโยชนของตนเอง หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน อีกท้ังกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองรักษา

ความลับ และขอมูลภายในในสวนท่ีรับผิดชอบไมใหร่ัวไหลไปยังบุคคลอ่ืน รวมท้ังบุคลากรของบริษัทท่ีไมมีสวน

เก่ียวของ 

2.  มีการจํากัดการเขาถึงขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหรับรูเฉพาะบุคคลที่เก่ียวของเทานั้น 

3.  การเปดเผยขอมูลของบริษัทตองกระทําโดยบุคลากรที่มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูล บุคคลากรท่ีไมมีอํานาจ

หนาที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลได 

4.  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาท่ีในการปองกันรักษาขอมูลภายใน และไมแสวงหา

ผลประโยชนจากขอมูลภายในที่ไดรับทราบ แมวาจะพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทไปแลว 

5.  กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ 

นับจากวันท่ีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทําการ

รวบรวมเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป 

6.  กรรมการและผูบริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพยของบริษัทในชวงหน่ึง

เดือนกอนที่งบการเงินของบริษัทจะเปดเผยตอสาธารณะ และควรรอใหพน  48 ชั่วโมงจึงเริ่มทําการซื้อขายตามปกติ 

7.  บุคคลท่ีเปดเผยขอมูลภายในท่ียังไมไดรับอนุญาต และขอมูลท่ียังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ จนสงผล

เสียหายตอบริษัท บุคคลผูนั้นตองรับผิดทางกฎหมาย 
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ทั้งนี้ในป 2561 ท่ีผานมาไมปรากฏการกระทําความผิดของกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงานท่ี

เก่ียวของเก่ียวกับการใชขอมูลภายในแตอยางใด 

9.6  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

โดยในที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 2561 ท่ีผานมา ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติแตงต้ังนางสาวมะลิวรรณ 

พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4701 หรือนายณรงค หลักฐาน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขท่ี 4700 หรือนายชัยกฤต  วรกิจภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7326 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น

พีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 โดยมีคาตอบแทนจํานวน 4,315,000 บาท 

คาบริการอ่ืน     –ไมม-ี 
ตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบญัชี 

ประเภทคาตอบแทน 2561 2560 2559 

1. คาสอบบัญชีบริษัท 3,465,000 3,300,000 3,000,000 

2. คาสอบบัญชีบริษัทยอย     

   - กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธนฯ - 50,000 50,000 

   - บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากดั 420,000 400,000 300,000 

   - บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จาํกดั 380,000 350,000 300,000 

   - บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวสิ อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด 50,00 50,00 50,000 

3. คาบริการอ่ืน ๆ - - - 

รวม 4,315,000 4,150,000 3,700,000 

จากตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบัญชี จะเห็นไดวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 ไดเพิ่มขึ้นจากป 

2560 จํานวน 165,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.98 ซึ่งเปนไปตามราคาตลาด 

 ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธหรือท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด 

รวมทั้งกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมมีความสัมพันธใด ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท

สอบบัญชีดังกลาวที่บริษัทใชบริการในชวง 3 ปที่ผานมา 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอื่นๆ 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

        

  ประธานเจาหนาท่ีบริหารถือเปนผูนําองคกรท่ีเปนแบบอยาง

ในการนํานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นมาดําเนินการ

อยางจริงจัง ไมวาจะเปนการแสดงเจตนารมณเขารวมเปนภาคี

เครือขายโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
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 และภายหลังจากที่ไดเขารวมเปนสมาชิกแลวน้ัน บริษัทมีการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมิน

ความเสี่ยงการทุจริตของบริษัทควบคูไปดวย และเพื่อเปนการยืนยันปณิธานในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปน

รูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงไดประกาศใหนโยบายดังกลาวบรรจุอยูในจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 2 ซึ่ง

ประกาศใชเมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2559 เปนตนมา โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวของกับการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นอีก3 

นโยบาย ไดแก (1) นโยบายการรับ การใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชนอ่ืนใด (2) นโยบายการ

บริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน และ (3) นโยบายการชวยเหลือทางการเมือง นอกจากน้ีบริษัทยัง

ดําเนินการแจงไปยังคูคาและใหลงนามรับทราบนโยบายดังกลาวอีกดวย 

 จากการท่ีบริษัทมีการดําเนินการตามนโยบายที่ไมเก่ียวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง

และทางออม จึงสงผลใหเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติใหการรับรองบริษัทเปนสมาชิกโครงการ

แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) โดยใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC ใหการรับรอง  

   

แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมดานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 1.  การประเมินความเสี่ยงดานทุจริต กําหนดใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะหผลกระทบ โอกาส และ

ความรุนแรง มีการพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตใหอยูใน

ระดับที่ยอมรับได 

 2. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง และจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจใน

นโยบายและวิธีการในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นของบริษัท โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุง นโยบายและ

ระเบียบคําสั่งอยางสม่ําเสมอ 

 3.  สื่อสารใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของ

บริษัท ตลอดจนสื่อสารใหคูคาและผูท่ีเก่ียวของทางธุรกิจใหรับทราบนโยบาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส และ

ความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 4.  การควบคุมภายใน ทุกหนวยงานของบริษัทตองมีการกําหนดข้ันตอนการทํางานและการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

 5.  มีการตรวจสอบประวัติบุคลากรและผูเก่ียวของทางธุรกิจกอนการจาง เชน ผูรับเหมา ผูจัดจําหนาย โดยการ

ดําเนินการตองทําภายใตการไดรับความยินยอมและเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 



   บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกัด (มหาชน)                                                                                             
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)     

 
            สวนที่  2 หัวขอ  9  หนา 22 

 ทั้งนี้ บริษัทมีความมุงมั่นและทุมเทอยางเต็มที่ในการดําเนินงานตามขั้นตอนและสอดคลองเปนไปตาม

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท และเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อตอกยํ้าถึงการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่นอยางจริงจังในทุกขั้นตอน 

  การสื่อสารและใหความรูดานนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และนโยบายท่ีเก่ียวของ 

 1. เผยแพรใหพนักงานทุกคนรับทราบ ผานทางบอรดประชาสัมพันธกลาง สื่อสารผานชองทางไลนกลุมเพื่อ

ตอบขอซักถามตาง ๆ และยํ้าเตือนทายการอบรมหลักสูตรปกติ   

 2. สื่อสารใหพนักงานใหมรับทราบผานการปฐมนิเทศ พรอมระบุรายละเอียดตางๆ ในคูมือพนักงาน 

 3. อบรมใหพนักงานท่ีอยูประจําไซตงานกอสราง โดยฝายตรวจสอบภายในทําการ Site Visit  

 4. เผยแพรใหบุคคลภายนอกรับทราบผานทางเว็บไซตบริษัท 

 5. สื่อสารใหคูคารับทราบผานจดหมายลงนามความรวมมือ 

    บริษัทใหความสําคัญและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 

มาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามในป 2561 ยังมีบางเร่ืองท่ีบริษัทยังไมอาจปฏิบัติไดครอบคลุมตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ในประเด็นดังตอไปนี้ 

1.  การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและกรรมการอิสระไมเกิน 9 ป 

  คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระไวอยางชัดเจน 

สําหรับการกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระตอเน่ืองไมเกิน 9 ปน้ัน คณะกรรมการพิจารณา

แลวเห็นวาการแตงต้ังใหกรรมการ กรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอไปจะเปนประโยชนตอบริษัท เน่ืองจากกรรมการท่ี

ดํารงตําแหนงตอเนื่องเปนบุคคลท่ีมีความรู ประสบการณ และความสามารถ ที่จะชวยในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได 

 2.  การกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative 

Voting) 

  ขอบังคับของบริษัท ขอ 14 กําหนดไววาในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการใหเลือกกรรมการโดย

นับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใหนับวาผูถือ

หุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง ดังน้ันบริษัทจึงไมไดกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการ

ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อยางไรก็ตามบริษัทไดกําหนดใหมีวิธีการอ่ืนในการดูแลสิทธิของผูถือ

หุนสวนนอย เชน การใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการไดลวงหนา เปน

ตน 

 3.  ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ 

  ปจจุบันรักษาการประธานกรรมการของบริษัทไดแก นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ซึ่งเปนกรรมการท่ีเปน

ผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นวานายสมชาย ศิริเลิศพานิช เปนบุคคลท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

ประสบการณการทํางาน รวมถึงลักษณะการเปนผูนําท่ีดี รวมถึงคณะกรรมการไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของประธาน

กรรมการไวอยางชัดเจน โดยเนนที่ประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ จึงเห็นสมควรให

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ดํารงตําแหนงรักษาการประธานกรรมการของบริษัทตอไป 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                            

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)   

 
       สว่นที่ 2  หวัข้อ 10 หน้า 1 

 

นโยบายภาพรวม  

 บริษัทตระหนกัดีวา่ “เราคือส่วนหนึ่งของสงัคม” ซึ่งการท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยัง่ยืน

นัน้ จําเป็นท่ีจะต้องคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ดงันัน้ บริษัทจึงมีการกําหนด

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือให้มีแนวทางการปฏิบตัิท่ีชดัเจนตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ อีกทัง้

ยงัรวมถึงการปฏิบตัติามข้อกฎหมาย ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด และเช่ือมโยงความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัท

กบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุสว่นอีกด้วย  

10.1  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะดําเนินการภายใต้การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม มุ่งมั่นในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติการ

แข่งขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 และประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต ถือปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและข้อกําหนดท่ี

เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด รวมถึงดําเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

   ด้านการปฏิบตัิต่อคู่ค้า บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่

ค้า 

   ด้านการปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ทางการค้า บริษัทจะปฏิบตัิตอ่คูแ่ข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ี

ดี และไมแ่สวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีท่ีไมเ่หมาะสม 

10.2 การเคารพสิทธิเดก็และมนุษยชน การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

บริษัทมีแนวทางท่ีจะปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานและความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความ

แตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมืองหรือความเช่ือในทางอ่ืนใด และปฏิบตัิต่อ

พนกังานและลกูจ้างตามกฎหมายแรงงานและตามข้อบงัคบัท่ีกําหนด สนบัสนนุการจ้างงานของผู้พิการ รวมทัง้บริษัท

ไมมี่การใช้หรือสนบัสนนุการใช้แรงงานเดก็ 

 

การเคารพสิทธิเดก็ 

 บริษัทเห็นความสําคญักบัเดก็เล็กซึง่เป็นลกูหลานของแรงงานท่ีอาศยัอยู่ในบ้านพกัคนงาน โดยบริษัทตระหนกั

ถึงความปลอดภยัของเด็กเล็ก รวมถึงสิทธิท่ีเด็กต้องได้รับการดแูล และได้รับการศกึษา จึงได้จดัตัง้ “ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก” ขึน้ โดยโครงการดงักล่าวไม่เพียงแต่จะให้โอกาสเด็กเล็กได้รับการดแูล และเรียนหนงัสือเท่านัน้ แต่ยงัช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานอีกด้วย เน่ืองจากไม่ต้องดแูลหรือพะวงกบัลกูในระหว่างการทํางาน และนอกจาก

สิทธิขัน้พืน้ฐานของเดก็ท่ีจะต้องได้รับการดแูลให้มีความปลอดภยัในชีวิตและได้รับการศกึษาแล้วนัน้ บริษัทยงัคํานึงถึง

สิทธิท่ีเดก็จะได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ  

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                            

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)   

 
       สว่นที่ 2  หวัข้อ 10 หน้า 2 

จากการท่ีบริษัทได้ทําการเปิดศนูย์ดแูลเดก็เล็กท่ีแคมป์พกัคนงานถาวรท่ีถนนกําแพงเพชร7 เป็นท่ีแรก เม่ือวนัท่ี 

1 มิถุนายน 2560 และได้จัดตัง้มาเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้ว ได้มีการจัดกิจกรรม ฉันทนาการ เน่ืองในวนัสําคญัต่าง ๆ 

เพ่ือให้เดก็เรียนรู้การเข้าสงัคม การอยูร่่วมกนั ความสามคัคีในหมูค่ณะ โดยมีรูปภาพประกอบดงัตอ่ไปนี ้

 

       
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต ิ

 

                     

 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)   

 
       สว่นที่ 2  หวัข้อ 10 หน้า 3 

  
กิจกรรมวันคริสต์มาสและปีใหม่ 

การปฏิบตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ

 บริษัทมีนโยบายการสรรหาว่าจ้างและจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขัน้ตอนท่ีเป็น

มาตรฐาน ไมมี่การเลือกปฏิบตัิหรือกีดกนัอนัเน่ืองมาจากความแตกตา่งและความหลากหลายของบคุคล อนัได้แก่ เชือ้

ชาต ิศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคดิเห็นทางการเมือง และสถานะทางสงัคม โดยครอบคลมุถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่ม

ผู้ ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ ทัง้นีบ้ริษัทเปิดโอกาสให้กบัผู้ ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมงานกบับริษัท โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นราย ๆ ไป รวมถึงบริษัทสนบัสนุนให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคล

ทัว่ไป และมีส่วนร่วมทางสงัคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ได้ โดยในปี 2561 บริษัทมีผู้พิการจํานวน 2 คน ซึง่แม้ว่าในปัจจบุนับริษัทมีการจ้างงานผู้พิการยงัไม่ครอบคลมุสดัส่วน

การจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนด เน่ืองจากธุรกิจหลกัเป็นการก่อสร้างและงานโดยมากจะต้องมีการเคล่ือนไหวในเขต

พืน้ท่ีอนัตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบท่ีเป็นอนัตรายแก่ผู้พิการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้การ

ต้อนรับผู้พิการท่ีมีความเหมาะสมกบัตําแหนง่และหน้าท่ีความรับผิดชอบตอ่ไป 

10.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ข้างเคียง โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้พฒันากระบวนการดําเนินงาน นํา

เทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนข้างเคียง โดยมี

บริษัทมีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสิ่งแวดล้อม ดงันี ้

 
 

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพนํา้ 

 
TSP 

(mg/m3) 

PM -10 

(mg/m3) 

CO 

(ppm) 

SO2 24Hr 

(ppm) 

SO2 1Hr 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

Leq 24 hr. 

dB(A) 

Lmax 

dB(A) pH 
BOD 

(mg/I) 

(TSS) 

(mg/I) 

Oil & Grease 

(mg/I) 

ค่ามาตรฐาน 0.332/ 0.1202/ 301/ 0.1202/ 0.3003/ 0.1704/ 70.0 115.0 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 20 

แนวทางการดแูลพืน้ท่ีข้างเคียงเพ่ือลดผลกระทบจากการก่อสร้าง 

 บริษัทมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปให้ข้อมูลกับชุมชนโดยรอบพืน้ท่ีการก่อสร้าง เพ่ือสร้างความเข้าใจและสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารท่ีมีพืน้ท่ีติดกับโครงการซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งบริษัทมีแนว

ทางการดแูลพืน้ท่ีข้างเคียงเพ่ือลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ดงันี ้
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 1.  สํารวจสภาพพืน้ท่ีรอบโครงการก่อนเร่ิมก่อสร้าง 

 2.  สร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่บ้านข้างเคียง เพ่ือรับฟังความคดิเห็นและสอบถามผลกระทบ 

 3.  กําหนดมาตรการป้องกันมลภาวะท่ีเกิดจากการก่อสร้าง เช่น การป้องกันฝุ่ น ป้องกันเสียงดัง การจัด

การจราจร เป็นต้น 

 4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสม่ําเสมอ หากพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียนต้องรีบ

ดําเนินการแก้ไข 

 5.  เม่ือพืน้ท่ีข้างเคียงสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จะต้องหาทางดําเนินการแก้ไขโดยทันที

 เน่ืองจากเพ่ือนบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง ทําให้พืน้ท่ีบริเวณสระว่ายนํา้ได้รับ

ความสกปรก บริษัทได้ส่งพนกังานเข้าไปช่วยล้างสระว่ายนํา้ รวมถึงช่วยกนัทําความสะอาดบริเวณพืน้และเช็ดฝุ่ นตาม

จดุท่ีสกปรกตา่ง ๆ เพ่ือเป็นไปตามนโยบายแนวทางการดแูลพืน้ท่ีข้างเคียงเพ่ือลดผลกระทบจากการก่อสร้าง 

     
มาตรการป้องกนัผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลกัษณะภมูิประเทศ 

         ในขัน้ตอนการก่อสร้างจะมีการขดุดนิเพ่ือก่อสร้างฐานราก และวางระบบสาธารณปูโภคท่ีอยูใ่ต้ดนิ จงึอาจ

ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสําคญัตอ่สภาพภมูิประเทศ จงึมีมาตรการป้องกนั ดงันี ้

 -  ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนท่ีกําหนดและถกูต้องตามกฎหมาย 

 -  จดัระเบียบพืน้ท่ีก่อสร้างและจดัเก็บวสัดใุห้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 -  จดัให้มีรัว้ทบึสงู 3 เมตร ตอ่ด้วยรัว้ Metal sheet สงู 2 เมตรโดยรอบพืน้ท่ีก่อสร้าง ด้านหน้าท่ีใช้เป็นทางเข้า-

ออกโครงการจดัทําเป็นประตทูบึท่ีสามารถปิด-เปิดได้ 
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1.2  การชะล้างพงัทลายของดนิ 

 ในขัน้ตอนการก่อสร้างฐานรากต้องมีการขดุ/เจาะดินทัง้ในส่วนของเสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 

เพ่ือป้องกนัปัญหาการชะล้างพงัทลายของดนิ จงึมีมาตรการป้องกนั ดงันี ้

 - ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพงั ประกอบด้วยการตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตท่ีดินทัง้ 4 ด้าน เป็น

กําแพงดนิชัว่คราวเพ่ือป้องกนัการเคล่ือนตวัของดนิ 

 - ในชว่งท่ีมีฝนตกต้องมีการขดุร่องนํา้โดยรอบบริเวณหลมุหรือบอ่ขดุ เพ่ือเบ่ียงนํา้ออกจากพืน้ท่ีขดุ และในหลมุ

หรือบอ่ขุดต้องมีการระบายนํา้ออกจากหลุมหรือบ่อ เพ่ือท่ีจะไม่ทําให้สภาพของดินเปล่ียนไป อนัอาจมีความเส่ียงต่อ

การเกิดการพงัทลายของดนิ 

 - ไมก่องดนิไว้บริเวณปากหลมุของบอ่ท่ีเปิด โดยให้กองหา่งจากปากหลมุไมน้่อยกว่าระยะแขนของรถขดุดิน 

 - การกองดินท่ีต้องทิง้ไว้นานเกินกว่า 3 วนั ต้องดําเนินการปรับแตง่กองดินให้มีความลาดเอียงท่ีเหมาะสมกับ

ลกัษณะดนิ เพ่ือไมใ่ห้เกิดการพงัทลายจากการรบกวนของสภาพการทํางานหรือจากการรับนํา้หนกัของนํา้ในดนิท่ีอุ้มไว้ 

 - ก่อสร้างถนนชัว่คราวท่ีใช้ในโครงการเป็นถนนคอนกรีตหรือปดู้วยแผ่นเหล็ก เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากการ

สัน่สะเทือน 

 

   

1.3  คณุภาพอากาศ 

 เพ่ือป้องกนัผลกระทบเร่ืองฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด จึงมี

มาตรการเพ่ือป้องกนัผลกระทบ ดงันี ้

 - ตดิตัง้แผนกนัฝุ่ นตลอดความสงูของอาคารท่ีก่อสร้างและต้องรักษาให้อยูใ่นสภาพดีตลอดการก่อสร้าง 

 - จดัให้มีคนงานก่อสร้างเก็บทําความสะอาดพืน้ท่ีก่อสร้างเป็นประจําทกุวนั โดยเฉพาะพืน้อาคารท่ีก่อสร้างแต่

ละชัน้ เพ่ือลดการสะสมของฝุ่ นละออง และให้พรมนํา้ก่อนกวาดเพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง 

 - จดัให้มีการคลุมวสัดกุ่อสร้างจําพวกดิน หินและทรายท่ีเก็บกองบนพืน้ท่ีโครงการเพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจาย

ของฝุ่ นละออง 

 -  จัดให้มีคนงานคอยกวาดทําความสะอาดถนนภายในพืน้ท่ีก่อสร้าง รวมทัง้บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก

โครงการ โดยให้พรมนํา้ก่อนกวาดทกุครัง้ 

 -  กําหนดให้รถบรรทุกท่ีเข้า-ออกพืน้ท่ีโครงการจะต้องคลมุกระบะป้องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นและการหก

หลน่ของดนิและวสัดกุ่อสร้าง 
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 -  จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคนัก่อนออกจากพืน้ท่ีโครงการต้องล้างล้อรถเพ่ือ

ไมใ่ห้มีดนิตดิล้อรถไปร่วงหลน่บนถนน 

 

 

      
 

1.4  ระดบัเสียงและความสัน่สะเทือน 

 -  จดัสร้างรัว้ป้องกันฝุ่ นและเสียง ซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงเหล็กท่ีด้านนอกเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีสูง 2 เมตร 

โดยรอบพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ พร้อมประตเูข้า-ออกโครงการ ซึง่สามารถลดระดบัเสียงลงได้ประมาณ 15 – 22 dB(A) 

 -  ปิดประตเูข้า-ออกตลอดเวลา ยกเว้นชว่งท่ีมียานพาหนะผา่นเข้า-ออก 

 -  เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ ซึง่มีระดบัเสียงต่ํา 

 -  เลือกใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีมีระดบัเสียงต่ําทัง้งานก่อสร้างและงานดนิ 

 -  จดัพืน้ท่ีเฉพาะโดยกัน้เป็นห้องสําหรับกิจกรรมท่ีมีเสียงดงัรบกวน เชน่ การตดั เจียร  

 -  ดแูลและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ก่อสร้างเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้อยู่ในสภาพ

ท่ีใช้งานได้ดี 

 - ไม่ดําเนินกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดงัรบกวนผู้ อยู่อาศยัข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00 -08.00 น. ของวัน

ถดัไป 

 -  ในกรณีท่ีพบวา่ระดบัเสียงท่ีเกิดขึน้มีผลรบกวนผู้พกัอาศยัในบริเวณข้างเคียงให้ดําเนินการปรับเปล่ียนวิธีการ

ก่อสร้าง และ/หรือหามาตรการลดระดบัเสียง เพ่ือลดผลกระทบตอ่ผู้อยูอ่าศยัในบริเวณข้างเคียง 

 -  จํากดัความเร็วของรถท่ีขนส่งวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ตา่งๆ เข้าสู่พืน้ท่ีโครงการท่ี 30 กม./ชม.ในเขตชมุชน

ข้างเคียงโครงการ 

 -  ขดุดนิเป็นแนวลกึ (Trench) ตลอดแนวเขตพืน้ท่ีก่อสร้างด้านท่ีติดกบัอาคารข้างเคียง เพ่ือตดัการส่งผ่านคล่ืน

ความสัน่สะเทือนในระดบัผิวดนิจากจดุกําเนิดไปยงัพืน้ท่ีข้างเคียง 

 -  ก่อนการก่อสร้างต้องจดัให้มีการติดตัง้แผ่นป้ายข้อมลูเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการพร้อมหมายเลขโทรศพัท์

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบโครงการท่ีสามารถตดิตอ่ได้เม่ือประสงค์จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน 

 -  มีวิศวกรดแูลการก่อสร้างอยา่งใกล้ชิด และควบคมุการก่อสร้างให้ถกูต้องตามหลกัวิศวกรรม 
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1.5  คณุภาพนํา้ 

 บริษัทมีมาตรการในการดําเนินการกบันํา้เสียท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และจากการอปุโภคบริโภคของคนงาน

ก่อสร้าง โดยมีมาตรการดงันี ้

 -  ควบคมุคนงานไมใ่ห้ทิง้ขยะมลูฝอยลงสูท่อ่หรือทางระบายนํา้ 

 - เม่ือก่อสร้างระบบระบายนํา้หลกัของโครงการแล้ว นํา้เสียจากกิจกรรมก่อสร้างให้ระบายลงสูร่ะบบระบายนํา้

หลกัของโครงการ ซึง่จะมีบอ่พกันํา้เป็นระยะ ๆ มีการดกัขยะก่อนระบายลงสูร่ะบบระบายนํา้สาธารณะ 

 -  จดัให้มีห้องนํา้ห้องสขุาเพียงพอสําหรับคนงานก่อสร้าง พร้อมการบําบดันํา้เสียท่ีเกิดขึน้จากห้องนํา้ห้องสขุา

ก่อนท่ีจะระบายสูร่ะบบระบายนํา้สาธารณะ 

 -  ควบคมุนํา้เสียจากการล้างทําความสะอาดลงสูค่รูะบายนํา้ และนํา้โสโครกจะบําบดัด้วยถงับําบดันํา้เสีย

สําเร็จรูป 

 -  ติดตัง้ถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเตมิอากาศสําหรับบําบดันํา้เสียจากห้องสขุา 

                               

2.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 การดําเนินกิจกรรมก่อสร้างของบริษัทนัน้จะคํานงึถึงผลกระทบท่ีอาจสง่ผลตอ่สิ่งแวดล้อมโดยรอบพืน้ท่ี

ก่อสร้าง ไมว่า่จะเป็นต้นไม้ พนัธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใ่นธรรมชาต ิบริษัทจงึมีมาตรการป้องกนัตา่งๆ ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 
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3.  คณุคา่การใช้ประโยชน์ของมนษุย์ 

3.1  การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

 ดําเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในขอบเขต

พืน้ท่ีก่อสร้างโดยไมรุ่กลํา้ท่ีดนิสาธารณะ หรือท่ีดนิบคุคลอ่ืน 

3.2  การคมนาคมและการจราจร 

 เพ่ือเป็นการมิให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพืน้ท่ีก่อสร้าง จงึมีมาตรการดงันี ้

 -  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยดูแลและอํานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการ 

 -  จดัให้มีป้ายช่ือโครงการและลกูศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าโครงการ 

 -  จดัให้มีท่ีจอดรถและพืน้ท่ีเก็บกองวสัดกุ่อสร้างในพืน้ท่ีโครงการ และห้ามจอดรถและเก็บกองวสัดกุ่อสร้างบน

พืน้ท่ีสาธารณะ 

 -  ในช่วงท่ีมีรถบรรทุกจํานวนมากจากการขนส่งปนูหรือขนดินเข้า-ออกโครงการ จะต้องมีการวางแผนการ

จดัการจราจรลว่งหน้า เพ่ือป้องกนัรถบรรทกุไปจอดรอเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึง่จะทําให้การจราจรติดขดัได้ 

 -  จดัให้มีรถรับ-สง่คนงานก่อสร้างระหวา่งบ้านพกัคนงานและพืน้ท่ีก่อสร้าง 

 -  จดัให้มีผู้ดแูลโครงการประสานแจ้งแผนการทํางานของโครงการ และทําความเข้าใจกบัผู้อยูอ่าศยัในบริเวณ

ข้างเคียงเป็นระยะ ๆ พร้อมทัง้ให้หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อเพ่ือให้ผู้อาศยัในบริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนปัญหา

เดือดร้อนซึง่จะชว่ยลดความกงัวลของผู้พกัอาศยัในบริเวณใกล้เคียง 

 -  กําหนดให้รถบรรทกุเข้า-ออกพืน้ท่ีโครงการได้เฉพาะนอกเวลาชัว่โมงเร่งดว่น 

 

   

3.3  ระบบสาธารณปูโภค 

 เน่ืองจากพืน้ท่ีก่อสร้างมีความต้องการใช้ไฟฟ้าและนํา้ประปา ไมว่า่จะเป็นการใช้ในการอปุโภคบริโภค จงึมี

มาตรการดําเนินการ ดงันี ้

 -  จดัให้คนงานมีนํา้สะอาดใช้อยา่งเพียงพอ 

 -  จดัหานํา้ด่ืมบรรจถุงัท่ีสะอาดถกูสขุลกัษณะให้กบัคนงานก่อสร้างในปริมาณท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการ 

 -  กําชบัคนงานให้ใช้นํา้อย่างประหยดัและสอดส่องดแูลให้คนงานปิดก๊อกนํา้เม่ือไมต้่องการใช้นํา้ 
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 -  กําชบัคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอยา่งประหยดั และระมดัระวงัการเช่ือมตอ่สายไฟและการใช้ไฟฟ้าเพ่ือป้องกนัไฟฟ้า

ลดัวงจร 

 -  สารไวไฟท่ีใช้ในการก่อสร้างจะต้องจดัเก็บให้มิดชิดในพืน้ท่ีซึง่จดัเตรียมไว้ 

 -  จดัเตรียมถงัดบัเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณก่อสร้างในบริเวณท่ีสามารถหยิบมาใช้งานได้โดยสะดวกในกรณี

เกิดเหตฉุกุเฉิน 

 

   

3.4  การระบายนํา้และป้องกนันํา้ทว่ม 

 บริษัทมีการดําเนินการเพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหาจากการระบายนํา้จากพืน้ท่ีก่อสร้าง จงึมีมาตรการดงันี ้

 -  จดัสร้างคนํูา้และบอ่พกัตะกอนรอบบริเวณก่อสร้างสําหรับป้องกนัมิให้นํา้หลากจากด้านนอกไหลเข้าสู่พืน้ท่ี

ก่อสร้าง และมิให้นํา้หลากจากพืน้ท่ีก่อสร้างชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสู่พืน้ท่ีข้างเคียงและให้เกิดการตกตะกอนก่อน

ระบายออกสูท่อ่ระบายนํา้สาธารณะ 

 -  จดัเตรียมเคร่ืองสบูนํา้สําหรับสบูนํา้ฝนท่ีตกลงสู่พืน้ท่ีท่ีมีการเปิดหน้าดินเพ่ือก่อสร้างฐานรากไปพกัท่ีบอ่พกั

ตะกอนก่อนระบายออกสูท่่อระบายสาธารณะ 

 -  ขดุลอกตะกอนในบอ่พกัเป็นประจําตามความเหมาะสม เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 -  ตรวจสอบการอดุตนัของทอ่ระบายนํา้ภายในโครงการและท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ ถ้าพบว่ามีการอดุ

ตนัจะทําการขดุลอก 

3.5  การจดัการมลูฝอย 

 บริษัทมีการดําเนินการกบัขยะมลูฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และท่ีเกิดจากคนงานในพืน้ท่ีก่อสร้าง โดยมี

มาตรการ ดงันี ้

 -  ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีก ให้คดัแยกและนํากลบัไปใช้ใหม่เพ่ือช่วยลด

ปริมาณขยะท่ีต้องนําไปกําจดั สว่นขยะท่ีไมส่ามารถนํากลบัไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บกองรวมกนัไว้ และเก็บขนไปกําจดั

เม่ือมีปริมาณมากพอ 

 -  จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของพืน้ท่ีก่อสร้างเพ่ือให้สะดวกตอ่การใช้งานและ

จดัเตรียมให้เพียงพอกบัปริมาณขยะท่ีเกิดจากคนงาน 

 -  ทําความสะอาดถงัขยะเป็นประจําทกุครัง้หลงัรถขยะของหน่วยงานราชการเข้าไปจดัเก็บเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่ง

เพาะพนัธุ์สตัว์ท่ีเป็นพาหะนําโรค 
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4.  คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวิต 

 บริษัทปฏิบตัติามมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการก่อสร้างอยา่งเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่ว่า

จะเป็นมาตรการด้านคณุภาพอากาศ เสียง ความสัน่สะเทือน เป็นต้น รวมถึงจดัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือรับฟังความคิดเห็น การ

รับฟังข้อร้องเรียน และการติดตามสอบถามผู้ อยู่อาศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพ่ือรับทราบปัญหาและนํามาแก้ไข

ปรับปรุงตอ่ไป 

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง 

 นอกจากการดแูลเร่ืองผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนัน้ บริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกับ

ชุมชนข้างเคียง โดยตัง้แต่เร่ิมโครงการ จะมีการจดัเจ้าหน้าท่ีเข้าไปสํารวจพืน้ท่ีโดยรอบของโครงการก่อสร้าง เพ่ือ

สอบถามความคิดเห็นและความกงัวลใจเก่ียวกบัปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการก่อสร้าง 

เพ่ือรวบรวมข้อคดิเห็นตา่ง ๆ มากําหนดเป็นแนวทางการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบตา่ง ๆ ตอ่ไปในอนาคต รวมถึงการ

สนบัสนนุกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีชมุชนต้องการ เพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั 

          

          
มอบกระเช้าปีใหม่ให้เพื่อนบ้านข้างเคียง 
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       ในปี 2560 บริษัทดําเนินการพฒันาพืน้ท่ีชุมชนข้างเคียงโครงการ เดอะโพลิแทน บรีซ เฟส 2 และ โครงการ 

เดอะ โพลิแทน อควา โดยบริษัทเข้าไปดําเนินงานก่อสร้างศาลาวดัน้อยนอก ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งดําเนินการก่อสร้าง 

 

     
ภาพถ่ายเร่ิมก่อสร้าง 

 ในปี 2561 การดําเนินการก่อสร้างมีความก้าวหน้าขึน้ตามลําดบั และเสร็จสิน้เป็นท่ีเรียบร้อยตามกําหนดการ

ตามรูปภาพด้านลา่ง ในตอนแรกพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นแคพื่น้ท่ีโลง่ไว้สําหรับจอดรถ และบางสว่นกางเต้นท์ไว้เพ่ือต้อนรับ

พทุธศาสนิกชนท่ีเข้ามาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาภายในวดั ซึง่พืน้ท่ีแคบและเล็ก บริษัทจงึเล็งเห็นวา่ควรสร้างศาลาท่ี

มีขนาดใหญ่ แข็งแรง กว้างขวาง ร่มเย็น สามารถรองรับผู้คนท่ีเข้ามาทําบญุได้เป็นจํานวนมากขึน้ 

 

      
 

               

  ภาพหลังจากสร้างเสร็จแล้ว 
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การใช้ทรัพยากร 

 บริษัทสนบัสนนุ ส่งเสริม รวมทัง้มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไฟฟ้า การใช้

นํา้ประปา รวมถึงทรัพยากรตา่ง ๆ พร้อมทัง้สนบัสนุนการนําทรัพยากรกลบัมาใช้ซํา้ โดยบริษัทแสดงเจตจํานงในการ

ดําเนินงานโดยกําหนดเป็นนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท

และพนกังาน ดงันี ้ 

การจดัการนํา้ 

 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารจดัการนํา้เป็นอย่างย่ิง เพราะถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัตอ่การ

ดํารงชีวิต การพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองจากนํา้เป็นทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป และยงัไม่มีการผลิตขึน้มาทดแทนได้ จึงได้มี

มาตรการในการควบคมุการใช้นํา้ ดงันี ้

 1.  ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ ยํา้เตือนให้ปิดก๊อกนํา้ทกุครัง้หลงัการใช้งาน 

 2.  นําระบบนํา้หมุนเวียนกลับมาใช้ซํา้ สําหรับฉีดล้างล้อรถยนต์ท่ีผ่านเข้า-ออก และฉีดล้างบริเวณพืน้ท่ี

ก่อสร้าง เป็นต้น 

 3.  บํารุงรักษาระบบนํา้ประปา ให้มีประสิทธิภาพอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

 4.  เปล่ียนแปลงอปุกรณ์หวัฉีดนํา้ เพ่ือให้เกิดการประหยดันํา้มากย่ิงขึน้  

 5.  ตดิตัง้ระบบบําบดันํา้เสีย เพ่ือให้นํา้ท่ีใช้ในกระบวนการก่อสร้างได้รับการบําบดัก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบาย

นํา้สาธารณะ 

การจดัการไฟฟ้า 

 
                           

 

 เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ จะพบว่าคา่ไฟฟ้าในปี 2561 ได้ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 166,572 

บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 7.4 ซึง่ถือวา่บรรลตุามเป้าหมายท่ีได้วางไว้เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 ในปี 2561 ท่ีผา่นมาบริษัทได้ตัง้เป้าหมายเชิงปริมาณด้วยการลดการใช้

ไฟฟ้าของสํานกังานใหญ่ลงร้อยละ 5 จากปี 2560 โดยเร่ิมมีการเปล่ียนหลอดไฟ

แสงสวา่งในสํานกังาน จากหลอดไฟแบบฟลอูอเรสเซนต์และหลอดทงัสเตน  มา

เป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) มาเป็น ถึงแม้ว่าการ

ดําเนินการเชน่นีจ้ะมีคา่ใช้จ่ายท่ีมากกว่า แตถื่อว่าเป็นการลงทนุท่ีคุ้มคา่ เพราะ

หลอดแอลอีดีมีคณุภาพสงู มีอายกุารใช้งานยาวนาน มีอตัราการกินไฟต่ําแตไ่ด้

คา่ความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทงัสเตน และยงัช่วย

ประหยดัไฟในระยะยาวอีกด้วย 
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ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประจําปี 2557-2561 

ปี/เดือน 
 สาํนักงานใหญ่ 

2561 2560 2559 2558 2557 

มกราคม 155,568 170,862 156,984 161,370 167,904 

กมุภาพนัธ์ 162,762 172,428 182,298 218,220 178,278 

มีนาคม 175,176 191,352 200,286 207,414 175,632 

เมษายน 168,000 193,470 218,856 187,476 183,840 

พฤษภาคม 186,516 209,232 222,690 225,924 252,444 

มิถนุายน 185,418 204,312 260,280 248,442 211,680 

กรกฎาคม 179,868 202,332 225,906 215,742 214,182 

สงิหาคม 168,720 192,696 225,150 208,944 226,836 

กนัยายน 180,546 197,148 249,114 213,360 201,618 

ตลุาคม 178,302 172,152 215,328 194,112 190,908 

พฤศจิกายน 158,658 164,532 232,794 218,916 200,712 

ธนัวาคม 174,684 170,274 210,312 191,052 168,810 

รวม 2,074,218 2,240,790 2,372,844 2,490,972 2,599,998 

 นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีมาตรการในการประหยดัไฟฟ้าโดยเร่ิมจากการติดป้ายประชาสัมพนัธ์เพ่ือเชิญชวนให้

พนกังานในส่วนของสํานกังานใหญ่ ร่วมมือกันปิดไฟและสวิตซ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกครัง้เม่ือเลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าท่ีแสง

สวา่งและจอคอมพิวเตอร์ในชว่งเวลาพกักลางวนั ๆ ละ 1 ชัว่โมง ซึง่นอกจากจะเป็นการประหยดัคา่ไฟฟ้าของบริษัทแล้ว 

ยงัถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทดําเนินนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการใช้อย่างประหยดั การนํากลบัมาใช้

ซํา้ และการบูรณะซ่อมแซม ทัง้นีใ้นช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้ให้ความสําคญักับการสร้างสถานท่ีพกัอาศยัของคนงาน

ก่อสร้าง โดยเปล่ียนแปลงจากแบบเก่า ท่ีสร้างครัง้เดียวแล้วรือ้ทิง้ มาเป็นท่ีพกัอาศยัแบบสําเร็จรูป (Camp Knock 

Down) ท่ีมีความคงทนแข็งแรงกวา่แบบเก่า สามารถถอดประกอบและนํากลบัมาใช้ซํา้ได้อีกอย่างคุ้มคา่แล้ว ยงัถือเป็น

การสง่เสริมคณุภาพชีวิตความเป็นอยูข่องคนงานให้ดีขึน้ ด้วยการได้อยู่อาศยัในพืน้ท่ีท่ีสะอาด สวยงาม คงทน และเป็น

ระเบียบเรียบร้อยมากย่ิงขึน้อีกด้วย บริษัทดําเนินโครงการดงักล่าวตัง้แตปี่ 2558 และยงัคงดําเนินการโครงการดงักล่าว

ตอ่ไป โดยทยอยหมนุเวียนการทํางานไปแตล่ะสถานท่ีตัง้แคมป์คนงาน โดยในปัจจบุนับริษัทมีแคมป์คนงาน 21 ท่ี โดย

จะทําทยอยทําการปรับปรุงหมนุเวียนกนัไปจนครบทกุแคมป์  

โดยได้มีการตัง้เป้าหมายให้มีการใช้ทรัพยากรสว่นของโครงสร้างหลกัให้ได้มากครัง้ท่ีสดุ เพ่ือประหยดัต้นทนุใน

การก่อสร้างบ้านพกัคนงานดงักลา่ว ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้ดงันี ้
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จํานวนครัง้ท่ีใช้งานจากโครงสร้างเดมิ 
ต้นทนุตอ่ครัง้ของการสร้างบ้านพกัคนงาน / ห้อง 

แบบเก่า (บาท) แบบใหม ่(บาท) 

1 14,000 25,000 

2 10,000 7,000 

3 10,000 7,000 

4 10,000 7,000 

5 10,000 7,000 

6 - 7,000 

7 - 7,000 

รวม 54,000 67,000 

 จากตารางจะพบว่า ในต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงานท่ีใช้งานจากโครงสร้างเดิม และเพิ่มเติมการซ่อม

บํารุงรักษาครัง้ใหมใ่ห้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานจริง แบบเก่าเม่ือใช้งานไป 5 ครัง้ จะมีต้นทนุท่ี 54,000 บาท แตแ่บบใหม่

นัน้แม้จะงานไปแล้ว 5 ครัง้เท่ากัน แตมี่ต้นทุนเพียง 53,000 บาท แล้วยงัสามารถใช้โครงสร้างเดิมนีไ้ปได้เร่ือยๆ ซึ่งใน

เบือ้งต้นบริษัทสามารถทําได้ตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้คือ 7 ครัง้ 

 

 

     
บ้านพกัคนงานแบบเก่า 

 

    
บ้านพกัคนงานแบบใหม่ 
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และนอกจากการทําบ้านพกัคนงานแบบสําเร็จรูปท่ีสามารถนํากลบัมาใช้ซํา้ได้แล้วนัน้ บริษัทยงัมีการคิดค้น

ห้องนํา้แบบสําเร็จรูปสําหรับนําไปใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ซึง่ห้องนํา้ดงักลา่วนัน้มีนํา้หนกัเบา ขนส่งง่ายและสามารถถอด

ประกอบเพ่ือนําไปใช้หมนุเวียนในไซต์งานอ่ืนๆ ได้ตอ่ไป 

 

      

 

ตัวอย่างผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมภายใต้การดาํเนินงานของบริษัท (ต่อเน่ืองมาจากปี พ.ศ.2560) 

 โครงการ โนเบิล บี เทอร์ตีท้รี เป็นโครงการท่ีพกัอาศยั High rise 31 ชัน้ จํานวน 227 ยูนิต เนือ้ท่ีโครงการ  

2-0-50 ไร่ ท่ีตัง้ของโครงการอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซอยสุขุมวิท 33 ล้อมรอบด้วยชุมชน อาคารสํานักงาน และ

ห้างสรรพสินค้าหลายแหง่  

 

การบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง  

 1. คุณภาพอากาศ ท่ีมาจากการการเจาะพืน้ หรือการขนถ่ายสินค้า มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตาม

พารามิเตอร์ดงันี ้ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10) 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน

รวม (THC) 

 2.  ระดบัเสียง ท่ีมาจากการขดุ เจาะ หรือทบุอาคาร มีการตรวจวดัพารามิเตอร์ดงันี ้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

(Leq 24 hrs) ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) และเสียงรบกวน 

 3.  ความสัน่สะเทือน ท่ีมาจากการขดุเจาะเสาเข็ม หรืองานฐานราก มีการตรวจวดัระดบัความสัน่สะเทือนตาม

แนวตัง้ (Vertical) แนวขวาง (Transverse) และแนวนอน (Longitudinal) 

 4.  คณุภาพน้ําเสียทีผ่่านการบําบดัแลว้ ท่ีมาจากการล้างวสัดอุปุกรณ์ หรือทําความสะอาดพืน้ท่ีการก่อสร้าง มี

การตรวจวดัตามพารามิเตอร์ดงันี ้กรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ของแข็งทัง้หมดท่ี

ละลายนํา้ (Total Dissolved Solids: TDS) คา่ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) 

ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids: TSS) นํา้มนัและไขมนั (Oil & Grease: O&G) ไนโตรเจน
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ทัง้หมด (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) คา่ซลัไฟต์และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform 

Bacteria: FCB) 

 ซึง่ทางเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จํากดั เป็นผู้ เก็บตวัอย่างเพ่ือทําการตรวจวดัคณุภาพ

และนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มกราคม – ตุลาคม 2561 

เดือนท่ีตรวจวดั ฝุ่ นละอองรวม 

TSP  

(mg/m3) 

ฝุ่ นขนาดเล็ก 

PM-10 

(mg/m3) 

ก๊าซคาร์บอน 

มอนออกไซด์ 

CO (ppm) 

ก๊าซซลัเฟอร์ 

ไดออกไซด์ 

SO2 (ppm) 

ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ 

NO2 (ppm) 

ก๊าซไฮโดร 

คาร์บอน 

THC (ppm) 

มกราคม 0.106-0.123 0.048-0.055 0.62-0.69 0.0051-0.0057 0.0135-0.1440 5.01-5.34 

กมุภาพนัธ์ 0.106-0.114 0.049-0.054 0.56-0.64 0.0046-0.0055 0.0134-0.0149 5.79-6.20 

มีนาคม 0.109-0.113 0.045-0.062 0.58-0.63 0.0048-0.0058 0.0135-0.0153 5.46-6.01 

เมษายน 0.107-0.114 0.057-0.063 0.69-0.72 .0048-0.00610 0.0133-0.0151 5.87-6.23 

พฤษภาคม 0.105-0.120 0.052-0.063 0.56-0.62 0.0041-0.0060 0133-0.01510 5.06-5.22 

มิถนุายน 0.109-0.124 0.055-0.068 0.54-0.60 0.0040-0.0053 0.0133-0.0154 4.97-5.08 

กรกฎาคม 0.111-0.117 0.052-0.060 0.53-0.56 0.0039-0.0057 0.0129-0.0153 4.37-4.56 

สงิหาคม 0.119-0.158 0.043-0.063 0.51-0.62 0.0036-0.0053 0.0133-0.0156 4.18-4.56 

ตลุาคม 0.116-0.143 0.057-0.067 0.58-0.63 0.0033-0.0046 0.0129-0.0153 3.94-4.16 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 30.00 0.3002/ 0.1700 - 

 

     

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 สรุปผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 1. ปริมาณความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ผลการตรวจวดัพบว่ามีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) ท่ี

กําหนดความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไว้ไมเ่กิน 0.330 มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

 2.  ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ผลการตรวจวัด

พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
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แห่งชาติฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) ท่ีกําหนดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไว้ไม่

เกิน 0.120 มิลลิกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร 

 3.  ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ผลการตรวจวดัพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิพ.ศ.2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยกําหนดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว้ไมเ่กิน 30 สว่นในล้านสว่น 

 4.  ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ผลการตรวจวดัพบว่ามีคา่อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป

ในเวลา 1 ชัว่โมง ไมเ่กิน 0.300 สว่นในล้านสว่น 

 5.  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผลการตรวจวดัพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยทัว่ไป โดยกําหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว้ไมเ่กิน 0.170 สว่นในล้านสว่น 

 6.  ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HTC) ผลการตรวจวดัพบวา่มีคา่อยูใ่นช่วง 3.04 – 6.24 สว่นในล้านสว่น 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง มกราคม – ตุลาคม 2561 

เดือนที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวดั 

ระดับเสียงเฉลี่ย 

(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) 

ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ 

ที่ 90 (L90) 

มกราคม 59.0-67.3 91.7-102.0 52.3-54.9 

กมุภาพนัธ์ 63.6 92.2 44.7 

มีนาคม 64.6 94.8 52.1 

เมษายน 58.7 92.9 41.8 

พฤษภาคม 60.4 92.3 45.1 

มิถนุายน 63.2 95.3 47.2 

กรกฎาคม 62.4 94.2 48.9 

สงิหาคม  61.1 86.9 51.1 

         ตลุาคม 66.3 91.3 53.6 

ค่ามาตรฐาน 70.0 115.0 - 

 
การตรวจวัดระดับเสียง 
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 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) และระดบัเสียงเปอร์เซนไทล์

ท่ี 90 (L90) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 

(พ.ศ.2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีกําหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 

และระดบัเสียงสงูสดุไว้ไมเ่กิน 115 เดซิเบลเอ 

 

ผลการสุ่มตรวจวัดค่าความส่ันสะเทือนสูงสุด ระหว่างวันที่  19 -20 ตุลาคม  2561 

  เวลา 

Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน 

Velocity Frequency Velocity Velocity Frequency Frequency Velocity Frequency 

(mm/s) (Hz) (mm/s) (mm/s) (Hz) (Hz) (mm/s) (Hz) 

13:00-14.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

14.00-15.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15.00-16.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

16.00-17.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

17.00-18.00 <0.127 3.2 0.760 3.8 0.190 8.8 5.000 f≤10 

18.00-19.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

19.00-20.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

20.00-21.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21.00-22.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22.00-23.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23.00-00.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

00.00-01.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

01.00-02.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

02.00-03.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

03.00-04.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

04.00-05.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

05.00-06.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

06.00-07.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

07.00-08.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

08.00-09.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

09.00-10.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

10.00-11.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

11.00-12.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

12.00-13.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

หมายเหต ุ  -  = ไม่สามารถตรวจวดัได้ 
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การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทอืน 

 สรุปผลการตรวจวดัคา่ความสัน่สะเทือน 

 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองกําหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบตอ่อาคาร 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง มกราคม – พฤษภาคม 2561 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
เดือนที่ทาํการวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. 

คา่ความเป็นกรดดา่ง  - 7.40 7.33 7.63 7.37 6.83 5-9 

บีโอดี  มก./ลติร <1.0 1 4 2 <1.0 ≤30 

สารแขวนลอย มก./ลติร 6 25 13 <5 7 ≤40 

ตะกอนหนกั มก./ลติร <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

สารท่ีละลายได้ทัง้หมด มก./ลติร 632/ 502/ 622/ <502/ 682/ ≤5001/ 

ซลัไฟด์ มก./ลติร <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

ทีเคเอ็น มก./ลติร 6.16 1.12 3.08 <0.28 3.64 ≤35 

นํา้มนัและไขมนั มก./ลติร 2.9 1.1 3.2 0.9 2.4 ≤20 

 

  

การตรวจวัดคุณภาพนํา้ทิง้ 
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 สรุปผลการวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิง้ 

 ผลจากการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้ทิง้ โครงการโนเบิล บี เทอร์ตีท้รี ตรวจวดัจํานวน 1 สถานี ได้แก่ ระบบ

บําบัดนํา้เสียบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง ดําเนินการตรวจวัดในดัชนีต่าง ๆ ดังนีค้่าความเป็นกรดด่าง (pH),, บีโอดี 

(Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนกั (Settleable Solids), สารท่ี

ละลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids), ซลัไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และนํา้มนัและ

ไขมนั (Oil and Grease)พบว่ามีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ.2548 เร่ืองกําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 

 ทัง้นี ้การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเจ้าของโครงการดงักล่าว จะพบได้ว่าการวดัผล

ระหวา่งดําเนินการก่อสร้างในชว่งเวลาตา่ง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีหนว่ยงานควบคมุกําหนดเป็นอยา่งดี  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะรักษามาตรฐานการทํางานให้เป็นไปในทิศทางท่ีได้วางไว้ ด้วยการเป็น

ผู้ นําในอตุสาหกรรมก่อสร้างท่ีมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ในเร่ืองคณุภาพ เวลา คา่ใช้จ่าย ความปลอดภยั มีความ

รับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมสง่เสริมนวตักรรมทางการก่อสร้าง เพ่ือให้บริษัทเติบโตได้อยา่งมัน่คง

และยัง่ยืนตอ่ไป   

10.5  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทไม่เพียงแตมุ่ง่มัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ แต่

ยังคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือ สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม ตาม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2561 บริษัทมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคมผ่านโครงการ

ตา่งๆ ดงันี ้

 

โครงการโรงเรียนของหน ู

 โครงการโรงเรียนของหนเูป็นโครงการท่ีบริษัทได้จดัทํามาอย่างตอ่เน่ือง โดยเร่ิมต้นโครงการในปี พ.ศ.

2551 โดยมีวตัถปุระสงค์ของการจดัทําโครงการดงักล่าวคือเพ่ือส่งเสริมการศกึษาและมอบโอกาสทางการศกึษาท่ีดีขึน้

แก่นกัเรียนในถ่ินทุรกันดาร ทัง้นีใ้นทุก ๆ ปี บริษัทจะจดัส่งเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบโรงเรียนท่ีได้รับคําแนะนําจาก

พนักงานของบริษัทหรือจากการสอบถาม ค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอย่างน้อย 3-4 โรงเรียน เพ่ือทําการคดัเลือก

โรงเรียนท่ีบริษัทจะเข้าไปดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และบริจาคอปุกรณ์การเรียน-การสอน ซึ่งโรงเรียนท่ีจะเข้าไป

ทําการชว่ยเหลือต้องเข้าขา่ย ดงัตอ่ไปนี ้

1.  เป็นโรงเรียนของรัฐท่ีมีอาคารเรียนไมเ่อือ้อํานวยตอ่การเรียน-การสอน 

2.  มีห้องเรียนจํากดั ไมเ่พียงพอกบันกัเรียนทกุชัน้ 

3.  ขาดแคลนอปุกรณ์ประกอบการเรียน-การสอน สมดุ ดนิสอ ยางลบ ส่ือการสอน ฯลฯ 

4.  ขาดแคลนโต๊ะ เก้าอี ้ถงับรรจนํุา้ด่ืม และห้องสขุาท่ีถกูสขุอนามยั 

5.  ขาดอปุกรณ์กีฬา และยาสามญัประจําโรงเรียน 
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จดุประสงค์หลกัของโครงการได้แก่ 

 1.  มอบอาคารเรียนใหมท่ดแทนอาคารเรียนเก่า ซึง่ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การเรียนการสอนของนกัเรียน 

 2.  มอบโต๊ะเรียน เก้าอี ้ให้เพียงพอกบัจํานวนนกัเรียน สร้างห้องสขุาท่ีถกูสขุอนามยัให้โรงเรียน มอบถงัเก็บนํา้

และระบบนํา้ประปาในโรงเรียน 

 3.  มอบหนงัสือเรียนและหนงัสือประกอบการเรียนใหม่ท่ีเหมาะสมกับระดบัการศึกษาของเด็ก มอบอุปกรณ์

ประกอบการเรียน เชน่ สมดุ ดนิสอ ยางลบ ฯลฯ และอปุกรณ์สนามเดก็เลน่และอปุกรณ์กีฬาให้โรงเรียน 

หลงัจากท่ีจดัตัง้โครงการดงักลา่วขึน้มา บริษัทได้ทําการสง่มอบอาคารเรียน ห้องนํา้ และอปุกรณ์การเรียน-การ

สอน ให้กบัโรงเรียน ดงัตอ่ไปนี ้

 

ลาํดับ วันท่ีส่งมอบ โรงเรียน 

1 27/4/2551 โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสลง ต.ตาเมือง อ.พนมดงรัก จ.สริุนทร์ 

2 10/5/2552 โรงเรียนเขตพืน้ท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 หย่อมบ้านปางคามน้อย อ.ปางมะผ้า  

จ.แมฮ่อ่งสอน 

3 19/10/2552 โรงเรียนเขตพืน้ท่ีการศกึษาอบุลราชธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านกาจบั ต.กดุยาลวน  อ.ตระการ

พืชผล จ.อบุลราชธานี 

4 16/1/2554 โรงเรียนนเุซะโป้ล์ ห้องเรียนสาขาบ้านนโุพ ห้องเรียนสาขาบ้านซอมะโกร ต.แมจ่นั อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

5 19/5/2555 โรงเรียนหนองขามวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

6 18/5/2556 โรงเรียนแมก่ลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

7 29/5/2557 โรงเรียนบ้านโป่งสวอนคีรีวรรณ์ อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ 

 29/5/2557 โรงเรียนบ้านลําโป่งเพชร อ.ทา่หลวง จ.ลพบรีุ 

8 

9 

10 

11 

22/5/2558 

06/5/2559 

   16/5/2560     

   17/5/2561 

โรงเรียนบ้านคําไผ ่อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 

โรงเรียนบ้านสกาดใต้ อ.ปัว จ.นา่น 

โรงเรียนวดัคู้สลอด ต.สามตุม่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา 

โรงเรียนห้วยนํา้ใส ต.คู้ยายหมี อ.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา  

 

และในปี 2561 บริษัทได้ส่งมอบโรงเรียนและอปุกรณ์การเรียน การสอน และอปุกรณ์กีฬา ให้กบัโรงเรียนห้วย

นํา้ใส ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการโรงเรียนของหนูจากอดีตถึงปัจจุบนั เป็น

ระยะเวลา 10 ปี บริษัทมอบโอกาสทางการศกึษาท่ีดีขึน้ และสนบัสนนุการศกึษาแก่นกัเรียนในถ่ินทรุกนัดาร รวมทัง้ทํา

กิจกรรมสร้างโรงเรียนมาแล้วกว่า 10 โรงเรียน มีเด็กนกัเรียน นบัร้อยคน นบัพนัคน ได้รับผลประโยชน์ ได้รับโอกาสทาง

การศกึษาท่ีดีขึน้ จากโครงการโรงเรียนของหน ูทัง้นีบ้ริษัทจะดําเนินการโครงการโรงเรียนของหนตูอ่ไป เน่ืองจากเล็งเห็น

วา่การศกึษาถือเป็นหวัใจสําคญัในการพฒันาเดก็ไทยท่ีจะก้าวเป็นผู้ใหญ่กําลงัของชาตใินอนาคต 
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สนบัสนนุการซ้อมว่ิง 

ในปัจจบุนัประชาชนใสใ่จในการดแูลสขุภาพมากขึน้ รวมถึงหนัมาออกกําลงักายโดยเฉพาะการว่ิง ซึง่สามารถ

ทําได้ทกุเพศ ทกุวยั ทําให้บริษัทสนบัสนนุกิจกรรมสําหรับคนท่ีอาศยัอยูใ่กล้เคียงกบัไซต์งาน คือ ซี พี ทาวเวอร์ นอร์ธ

ปาร์ค โดยการจดัตัง้จดุบริการนํา้ด่ืม เพ่ือให้นกัว่ิงท่ีมาออกกําลงักายได้ด่ืมบรรเทาอาการเหน่ือยล้า และสดช่ืนระหวา่ง

ออกกําลงักาย รวมถึงมีสขุภาพแข็งแรง ลดความเส่ียงจากโรคภยัไข้เจ็บตา่ง ๆ 

 

   
 

ทําความดีด้วยหวัใจ 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหวัใจ” เขตพระโขนง (โครงการ 2) ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 2 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คลองบางจาก (พระโขนง) โดยมีจดุเปิดกิจกรรม ท่ีโรงเรียนบางจาก บริษัทได้สง่คนงานจํานวน 

10 คนเข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดคคูลองตา่ง ๆ  ร่วมกบัหลายฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายพฒันา

ชมุชน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรมทหารราบท่ี 29 ประชาชนจิตอาสา ร่วมกนัชว่ยเก็บขยะมลูฝอยทิง้ เพ่ือลดการเนา่

เสียของนํา้ในคคูลอง อีกทัง้เป็นการกําจดัแหลง่เพาะพนัธุ์ยงุลาย เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน

เขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ  
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การบริการชมุชน 

จากการท่ีบริษัทได้มีการก่อสร้างงานบริเวณถนนสขุมุวิท ช่ือโครงการ ไลฟ์ สขุมุวิท 62 ซึง่เป็นยา่นใจกลางเมือง

ท่ีมีการจราจรหนาแนน่ จงึเลือกจดัทําโครงการบริการชมุชน  ช่ือโครงการ “การก่อสร้างป้อมตํารวจจราจร” เพ่ือยกให้แก่

เจ้าหน้าท่ีตํารวจจราจรในพืน้ท่ี ได้ใช้ประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกทางด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทัว่ไป 

    

 

                                                    
 

  ประกวดนวัตกรรมใหม่ 2018 

 บริษัทมีแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเวทีให้กับพนักงานได้นําเสนอ และสร้างสรรค์งาน

นวตักรรมท่ีเก่ียวกบัการทํางาน  เพ่ือสร้างศกัยภาพขององค์กรให้พร้อมแข่งขนัในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทัง้นีใ้นปี 2561 

บริษัทได้จดัให้มีโครงการประกวดนวตักรรม SYNTEC Innovation Awards 2018 ตอ่เน่ืองมาจากปีท่ีแล้ว จดัขึน้เพ่ือให้

พนกังานได้มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้นนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

การดําเนินงานขององค์กร โดยสามารถสร้างนวตักรรมในรูปแบบของการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์

ได้ไมจํ่ากดั และต้องสามารถนํามาใช้เพ่ือพฒันาศกัยภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ท่องอพิเศษ แปลงคอสวิง (รางวัลชนะเลิศ) 
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 นวตักรรม “ท่องอพิเศษ แปลงคอสวิง” เป็นนวตักรรมสําหรับติดตัง้บนคอสวิง Placing boom    Putzmeister   

รุ่น MXR31-3Multi เน่ืองจากข้องอเดมิรุ่น PB-104,PB-105และ PB-106 มีราคาคอ่นข้างสงูดงันัน้ทางทีมงานจงึทําการ

ดดัแปลงทอ่งอพิเศษดงักลา่วขึน้มาใช้งานแทนทอ่งอพิเศษแบบเก่าท่ีมีราคาสงูและสามารถใช้งานได้ง่ายขึน้และราคา

ถกูลง 

 นอกจากการคิดค้นนวตักรรมเพ่ือใช้ในการดําเนินงานภายในองค์กรเพ่ือลดต้นทนุและระยะเวลาในการ

ดําเนินการแล้วนัน้บริษัทยงัมีการคิดค้นนวตักรรมใหม ่ ๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของบริษัทเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ 

เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

โครงการ “เรียนจบมีงานทํากบั Syntec” 

 บริษัทได้จดัทําโครงการดงักล่าวขึน้มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเปิดโอกาสให้กบักลุ่มนกัเรียน นิสิตและนกัศกึษา ใน

สถาบนัอาชีวศกึษาและอดุมศกึษาท่ีศกึษาในสาขาก่อสร้างและสาขาท่ีเก่ียวข้องในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

(ปวส.) และระดบัปริญญาตรีในตา่งจงัหวดัได้มีงานท่ีดีทําในอนาคต  

ซึง่การดําเนินการในสว่นนี ้บริษัทมุง่หวงัท่ีจะตอบแทนสงัคมด้วยการขยายโอกาสให้คนทัว่ไปท่ีอยูห่า่งไกล ได้เข้าถึงงาน

ท่ีดี มีความมัน่คง มีรายได้ แล้วยงัเป็นสว่นหนึง่ในการสง่ผา่นองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม ถกูต้อง เพ่ือร่วมกบัชมุชนและ

สงัคมในการสร้างบคุลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เข้าสูร่ะบบการจ้างงานของประเทศตอ่ไป อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนแรงงานของบริษัท และลดอตัราการวา่งงานของประเทศในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

 ในปี 2561 บริษัทได้จดัโครงการให้ความรู้เบือ้งต้นแก่นกัศกึษา ครบรอบปีท่ี 6 โดยเดินทางไปท่ีวิทยาลยัเทคนิค

สริุนทร์ แผนกวิชาชา่งไฟฟ้ากําลงั และแผนกวิชาชา่งยนต์ เพ่ือหานกัศกึษาใกล้จบท่ีมีความสนใจท่ีจะเข้ามาร่วมงานกบั

บริษัท กรอกใบสมคัรงาน ย่ืนเอกสาร และมีการสมัภาษณ์เบือ้งต้น เพ่ือคดัสรรหาคนทีมีความสามารถตรงกบัตําแหนง่

งานท่ีบริษัทต้องการให้มากท่ีสดุ  
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สรุปโครงการ “เรียนจบมีงานทํากับ Syntec” ย้อนหลัง 6 ปี 

ตาํแหน่ง 
ประจาํปี 

รวม ลาออก คงเหลือ 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

Foreman 14 20 14 18 26 17 109 46 63 

Draftsman - 2 14 4 5 19 43 12 31 

Surveyor 1 5 6 1 4 8 25 9 16 

Foreman Mechanical 2 - 1 - 1 - 4 4 0 

Foreman Electrical 1 - 3 3 8 1 16 9 7 

Draftsman Mechanical - - - 2 - - 2 1 1 

Draftsman Electrical - - 1 4 1 1 7 4 3 

Mechanical - - - 5 2 3 10 3 7 

Electrician 3 - - 1 5 1 10 2 8 

รวม 21 27 39 38 52 50 226 90 136 

 จากตารางสรุปพบวา่ ตัง้แตท่ี่บริษัทได้เร่ิมโครงการดงักล่าวมา 6 ปี มีนกัศกึษาท่ีสนใจเข้าร่วมการรับสมคัรงาน 

และผ่านการสอบสมัภาษณ์จนได้เข้าเป็นพนกังานของบริษัทในตําแหน่งตา่ง ๆ รวมทัง้สิน้ 226 คน และในบางส่วนได

ลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อหรือทําธุรกิจส่วนตัว ทําให้คงเหลือพนักงานของบริษัทท่ีมาจากโครงการดงักล่าวจํานวน 

ทัง้สิน้  136 คน 

 

     

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 ในปี 2561 บริษัทให้การสนบัสนนุโครงการพฒันา

สงัคมร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืน โดยจําแนกออกเป็น 3 ด้านคือ 

(1)ด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน  

จํานวนเงิน 2,026,050 บาท (2)ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนเงิน 162,000 บาท (3)ด้านศาสนาและวฒันธรรม 

จํานวนเงิน 280,000 บาท รวมเป็นเงินสนบัสนนุทัง้สิน้ 

2,468,050 บาท 
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11.1  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 บริษัทให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษัท

กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน การ

ตรวจสอบภายใน การสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง พิจารณาทบทวนงานของส่วนงาน

ตรวจสอบของบริษัทและของผู้สอบบญัชีอิสระ นอกจากนีบ้ริษัทยงักําหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบควบคมุ การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลอย่างเป็น

ระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้า

งานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบตังิานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ในปี 2561 บริษัทได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคมุภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง 

การควบคมุการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู และระบบการตดิตาม  

ทัง้นีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี

สาระสําคญัเก่ียวกับระบบควบคมุภายใน ทัง้นีก้ารควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบพอสรุป

สาระสําคญัได้ดงันี ้

1.  การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment)  

 บริษัทได้จดัโครงสร้างองค์กรใหมเ่พ่ือเอือ้อํานวยให้ระบบการควบคมุภายในดําเนินไปตามท่ีบริษัทมุ่งหวงั และ

จดัให้มีกิจกรรมควบคมุภายในซึ่งประกอบด้วยการสอบทานด้านการเงินและการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีได้อย่างครบถ้วน นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ส่งจดหมายเชิญชวนให้ผู้ รับเหมา ผู้จัด

จําหนา่ย และคูค้่าของบริษัทร่วมลงนามในคํารับรองการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ร่วมกนักบับริษัทอีกด้วย 

2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทําหน้าท่ีให้ข้อเสนอแนะตอ่ฝ่ายบริหารในการกําหนดกรอบและแนว

ทางการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญักบัการบริหารความ

เส่ียงโดยกําหนดให้มีการจดัทํานโยบายการบริหารความเส่ียง ประเมินปัจจยัความเส่ียงทัง้ 4 ด้านคือ ด้านกลยทุธ์ ด้าน

การปฏิบตังิาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การประเมินความเส่ียงตอ่การ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือจดัให้มีระบบการป้องกนัท่ีเหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสร้างเคร่ืองมือการ

บริหารความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจมีตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้กําหนดให้ทกุฝ่ายงานของบริษัทดําเนินการจดัทําความเส่ียงของฝ่ายงาน 

(รวมทัง้การวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ และผลกระทบท่ีจะเกิด) และมาตรการลดระดบัความเส่ียง โดย

กําหนดให้มีการติดตามพร้อมรายงานให้ทราบเป็นประจําทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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ดําเนินการกํากับดแูลและติดตามรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการรายงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบตอ่ไป 

3.  การควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) 

บริษัทมีการควบคมุโดยนําระบบการวดัและประเมินผลการปฏิบตังิานของพนกังานในรูปแบบดชันีวดัผล (Key 

Performance Indicators: KPIs) และความสามารถหรือศกัยภาพของบุคคล (Competency) เป็นเคร่ืองมือในการ

ควบคมุและกําหนดแนวทางการปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกนัและความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดขึน้จากการดําเนินงานของหนว่ยงานตา่ง ๆ รวมถึงยงัมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และวงเงินอนมุตัิในแตล่ะ

ระดบัไว้อยา่งชดัเจน  

ทัง้นี ้บริษัทยงัมีนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) เพ่ือให้พนกังาน และผู้ มี

ส่วนได้เสียทกุฝ่าย สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสตา่ง ๆ โดยมัน่ใจได้ว่าข้อมลูการร้องเรียนจะได้รับการเก็บ

รักษาเป็นความลบั ไม่ร่ัวไหลไปสู่บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง นอกจากนีเ้พ่ือให้มีการปฏิบตัิอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ

กฎระเบียบบริษัทมีการกําหนดวิธีการเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง มีมาตรการ

ท่ีรัดกุม เหมาะสม ในกรณีท่ีบริษัทมีการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกันการถ่ายเท

ผลประโยชน์ เช่น ต้องผ่านขัน้ตอนการอนุมตัิโดยผู้ ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนัน้ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลการทํา

ธุรกรรมดงักล่าว ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตาม

มาตรฐานการบญัชี  

4.  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

จดัให้มีระบบการส่ือสารกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก โดยให้ข้อมลูข่าวสารท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และทนัเวลา 

เพียงพอท่ีจะใช้ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเ งินหรือข้อมูล อ่ืน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.synteccon.com) รวมทัง้จัดส่งรายงานการดําเนินงานให้สถาบันต่าง  ๆ ตามระเบียบของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุตามกําหนดเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในด้านการส่ือสารภายในนัน้ บริษัทได้ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานท่ีเพียงพอและทันต่อ

เหตกุารณ์ โดยพนกังานทกุคนจะได้รับข้อมลูขา่วสารผา่นอีเมล์สว่นตวัของบริษัท 

5.  ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการซึ่งมีการประชุมเป็นประจําทุก

สัปดาห์ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ในการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุเดือน 
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11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

(1) หวัหน้างานตรวจสอบภายในเป็นบคุลากรภายในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมได้มีมติแต่งตัง้ นายพร

อนันต์ วงษ์นิพนธ์ ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท ตัง้แต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2554 ทัง้นี ้

เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการกํากบัดูแลการปฏิบตัิงาน การตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบนั

การเงิน เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน 

ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตั ิแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหนง่หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะต้องผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  (โดยคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

            
 

(2) หวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน 

ปัจจบุนับริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาสรรหาหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ซึ่งในปี 2557 ได้มอบหมาย

ให้ น.ส.รัฐปวีร์ ลาภนาน ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีอาวโุส ส่วนกฎระเบียบและข้อบงัคบั เป็นผู้ ดําเนินการแทน จนกว่าจะมีการ

พิจารณาสรรหาและแต่งตัง้อย่างเป็นทางการต่อไป (โดยคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ

อิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  ทุกท่านเป็นผู้ทรงคณุวุฒิจากหลายด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย 

ด้านบญัชี ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น มีคณุสมบตัิและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทานความ

น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ประกอบด้วย 
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 1. นายชยัวฒัน์   อศัวินทรางกรู  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 2. นางสาวเบญจวรรณ์  สินคณุากร  กรรมการตรวจสอบ 

 3. ดร.อริชยั   รักธรรม   กรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมสม่ําเสมอ รวม 6 ครัง้ พิจารณาและสอบทานเร่ือง

ตา่ง ๆ ตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยได้รายงานผลการประชุมและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้มีการ

ดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่สรุปสาระสําคญัในการปฏิบตัหิน้าท่ี ดงันี ้

 รายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานข้อมลูท่ีสําคญัของรายงานทางการเงิน ทัง้งบการเงินประจําไตรมาส และ

งบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมลูท่ีแสดงในรายงานทางการเงิน 

การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบญัชีและประมาณการท่ีสําคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป การควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัทํางบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาข้อสงัเกตจากการตรวจสอบและ

สอบทานงบการเงินของผู้สอบบญัชี เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกําหนดของกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รายการดงักล่าวเป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป ความเป็นธรรมสมเหตสุมผล ไมก่่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

ถกูต้องเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 

 ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัท ฯและบริษัทย่อย เพ่ือให้มัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า การดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ โดยพิจารณา

จากการรายงาน การตดิตาม และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของสว่นตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้

ได้เสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ เน้นการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรมครอบคลุมงาน/หน่วยงานท่ีมี

ความสําคญั มีระดบัความเส่ียงสูง เพ่ือให้การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ พิจารณาแผนงานประจําปีของส่วน

ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ได้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณา  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานของ

ผู้สอบบญัชีในการทําหน้าท่ีช่วงปีท่ีผ่านมา ความเป็นอิสระ คา่ตอบแทน ทกัษะความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอ

ของทรัพยากรและประสบการณ์ในการทําหน้าท่ีสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบ



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)      

 
       สว่นที่ 2  หวัข้อ 11 หน้า 5 

บญัชี ได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อตัราคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของสํานกังานอ่ืนท่ีเทียบเคียงได้ รวมทัง้ให้

ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการบริษัทแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต  รวมทัง้พิจารณาเสนอ

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริษัท เอ็นพีเอส 

สยาม สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ประจําปี 2561 

 

 การกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนและเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให้

สอดคล้องกบัประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูและ

ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ เป็นต้น รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

และเสริมสร้างให้มีการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัการดงักลา่วอยา่งเพียงพอ 

 การปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้ดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติมหาชน และกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้มั่นใจว่า การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของหนว่ยงานทางการท่ีกํากบัดแูล 

     คณะกรรมการตรวจสอบเช่ือมั่นว่ารายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ได้แสดง

ข้อมลูอนัเป็นสาระสําคญั เช่ือถือได้ มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

ข้อกําหนดของทางการ การเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ ได้

ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่าง

เพียงพอ ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในได้ดําเนินการอย่างเหมาะสมมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

ภายใต้การสง่เสริมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้สอดคล้องกบัสภาพธุรกิจของบริษัท  

 

                            
 

               (นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู) 

                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 1 

12.1 รายการระหว่างกันในปีท่ีผ่านมา                                                   

รายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัในปี 2561 ซึง่เกิดขึน้โดยผู้บริหารชดุ

ใหม ่(ชดุผู้บริหารแผนฟืน้ฟกิูจการ และชดุปัจจบุนั) 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการปี 

2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท  เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท 

แมเนจเม้นท์ 

- เป็นบริษัทย่อย 

- บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 68 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจ

เม้นท์ จํากดั  

- กรรมการบริษัทฯ  

(คุณจิรโมท พหูสูตร และคุณ

สมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็น

กรรมการในบริษัท เอส ซี อาร์ 

แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

 

 - ดอกเบีย้รับ 

 

0.25 

 

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้กู้ เงินเพ่ือใช้ในการ

ก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการ 2 

จํานวน 4 ครัง้ คือ จํานวน 10 ล้านบาท 15 ล้าน

บาท 15 ล้านบาทและ 10 ล้านบาทตามลําดบั โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่า

อตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารกรุงศรีอยธุยาจํากดั 

(มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา 

กําหนดการกู้ ยืม 2 ปี ปัจจบุนัได้จ่ายชําระคืนครบ

จํานวนแล้วในระหว่างปี 2561 

 

- รายได้ค่าบริหารโครงการ

ก่อสร้าง 

 

1.20 

 

-บริษัทได้ทําการรับจ้าง บริษัท เอส ซ ีอาร์ แอสเซท็ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั เพ่ือให้เข้ามาทําการบริหาร

โครงการก่อสร้างทัง้โครงการ 2 และโครงการ 3 โดย

รายการดงักล่าวเข้าข่ายลกัษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไข

การค้าทัว่ไป เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบ

อตัราค่าบริหารจดัการกบับริษัทอืน่ โดยอตัราค่า

บริหารจดัการเป็นอตัราใกล้เคียงกบัอตัราตลาดซึง่

เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป 

 

 

 

 

12. รายการระหว่างกัน 
 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 2 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการปี 

2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

 

- รายได้จากการบริหารงาน

ก่อสร้าง 

 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- ลกูหนีอ้ื่น 

- ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 

 

 

26.33 

 

4.04 

0.11 

2.48 

 

- บริษัทได้ทําการรับจ้าง บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท 

แมเนจเม้นท์ จํากัด เพ่ือให้เข้ามาทําการบริหารงาน

โครงการก่อสร้าง โครงการ 2  โดยรายการดงักล่าว

เข้าข่ายลักษณะรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเ ง่ือนไขการค้าทั่วไป 

เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริหาร

จัดการกับบริษัทอื่น โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็น

อัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้า

ปกติทัว่ไป  

บริษัท  ซ ีเอส เอ็ม แคปปิตอล 

พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

- เป็นบริษัทย่อย 

- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60 ของ

ทนุจดทะเบยีนของบริษัท  ซ ี

เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ท

เนอร์ส จํากดั 

- กรรมการบริษัทฯ (คณุ 

จิรโมท พหสูตูร และคณุสมชาย 

ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการใน

บริษัท  ซ ีเอส เอ็ม แคปปิตอล 

พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

- ลกูหนีอ้ื่น 

 

 

- รายได้ค่าบริการ 

4.63 

 

 

6.27 

บริษัททําสญัญาการให้บริการกบับริษัท ซี เอส เอ็ม 

แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด เพ่ือให้บริการด้าน

การแนะนํา จดัหา สํารวจ เปรียบเทียบผู้ออกแบบ

งานต่าง ๆ และท่ีปรึกษาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับ

โครงการ ช่วยติดต่อประสานงานและจัดเตรียม

เอกสารต่าง ๆ ในการว่าจ้างผู้ออกแบบงานต่าง ๆ 

และท่ีปรึกษาโครงการ โดยรายการดงักล่าวเข้าข่าย

ลักษณ ะรายการเ ก่ียวโยง ประ เภทรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป 

เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอตัราคาบริหาร

จดัการกบับริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ โดย

อตัราค่าบริหารจัดการเป็นอตัราใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดซึง่เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป 

 

 - ดอกเบีย้รับ 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

1.10 

25.00 

 

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้กู้ เงินเพ่ือใช้ในการ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์โครงการ เอททองหล่อ ซึง่เป็น

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่งห้องพกั มียอด

คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 25 ล้าน

บาท โดยคิดอตัราดอกเบีย้ MLR – 2.375 ต่อปี 

(เทียบเท่าอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารกรุงศรีอยธุยา

จํากดั (มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา 

กําหนดการกู้ ยืม 2 ปี  

 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 3 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการปี 

2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท  พีที ทรี แลนด์ จํากดั 

- เป็นบริษัทย่อย 

- บริษัทฯ ถือหุ้ นร้อยละ 84.98 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

พีที ทรี แลนด์ จํากดั 

- ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  ( คุ ณ 

จิรโมท พหสูตูร และคณุสมชาย 

ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการใน

บริษัท  พีที ทรี แลนด์ จํากดั 

- ดอกเบีย้รับ 

- ลกูหนีอ้ื่น 

- เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ 

0.07 

0.03 

10.00 

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้กู้ เงินเพ่ือใช้ในการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการของ ครอส ท ู

ไวบ์ ภเูก็ต ป่าตอง เซน็เตอร์  ซึง่เป็นค่าใช้จ่ายใน

การออกแบบและประเมินสภาพแวดล้อมก่อน

การเร่ิมโครงการก่อสร้าง มียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561 จํานวน 10 ล้านบาท โดยคิด

อตัราดอกเบีย้ MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่า

อัตราดอกเบีย้ท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด 

(มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา 

กําหนดการกู้ ยืม 2 ปี 

บริษัท  เจ ที เทน จํากดั 

- เป็นบริษัทย่อย 

- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 69.98 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัท  

เจ ที เทน จํากดั 

- ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ  ( คุ ณ 

จิรโมท พหสูตูร และคณุสมชาย 

ศิริเลิศพานิช) เป็นกรรมการใน

บริษัท  เจ ที เทน จํากดั 

- ดอกเบีย้รับ 

- ลกูหนีอ้ื่น 

0.17 

0.17 

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้กู้ เงินเพ่ือใช้ใน

วางเงินมัดจําการเช่าท่ีดินท่ีใช้ในการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เป็นจํานวน 9 ล้านบาท มี โดย

คิดอตัราดอกเบีย้ MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่า

อัตราดอกเบีย้ท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด 

(มหาชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา 

กําหนดการกู้ ยืม 2 ปี ปัจจุบันได้จ่ายชําระคืน

ครบจํานวนแล้วในระหว่างปี 2561 

 

 

 

 

 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 4 

 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่า

รายการปี 

2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท  แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจ

เม้นท์ จํากดั 

- เป็นบริษัทย่อย 

- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 

ของทนุจดทะเบยีนของบริษัท  

บริษัท  แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส 

อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจ

เม้นท์ จํากดั 

- กรรมการบริษัทฯ  

(คณุจิรโมท พหสูตูร และคณุ

สมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็น

กรรมการในบริษัท  แนเชอรัล 

วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํากดั 

- ค่าบริหารจดัการ 

- ลกูหนีอ้ื่น 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

 

 

29.00 

17.26 

15.56 

 

 

 

 

 

 

บริษัททําการจ้าง บริษัท  แนเชอรัล วิลล์ 

เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

เพ่ือให้เข้ามาทําการบริหารเซอร์วิส อพาร์ท

เม้นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะ

รายการเก่ียวโยง ประเภทรายการสนับสนุน

ธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เน่ืองจาก 

บริษัทมีการเปรียบเทียบอตัราคาบริหารจดัการ

กับบริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ โดย

อัตราค่าบริหารจัดการเป็นอตัราใกล้เคียงกับ

อตัราตลาดซึง่เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป 

 

บริษัท  เอ็น แอนด์ เจ แอสเซท็ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) ผู้บริหาร

คนสําคญัและบคุคลท่ีมีท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบับริษัทถือหุ้น

รวมกนัในบริษัท  เอน็ แอนด์ 

เจ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ 

จํากดั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

ทนุจดทะเบยีนบริษัท 

 

- รายการเช่าพืน้ท่ีอาคาร เพ่ือ

ใช้เป็นสํานกังาน 

 

2.78 

 

 

บริษัททําสญัญาเช่าพืน้ท่ีอาคารสํานกังาน ชัน้ 

23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พืน้ท่ีรวม 

614.93 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าเดือนละ 

215,225 บาท (350 บาทต่อตารางเมตร) โดย

มีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังานของ

บริษัท โดยรายการดงักล่าวเข้าข่ายลักษณะ

รายการเก่ียวโยง ประเภทรายการ สนับสนุน

ธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป เน่ืองจาก 

บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาค่าเช่าอาคาร

สํานักงานในอาคารเ ดียวกันและอาคาร

ใกล้เคียง โดยราคาเช่าเฉลี่ยท่ีอื่นอยู่ ท่ี 450 

บาทต่อ ตารางเมตร ซึง่เป็นราคาท่ีสงูกว่าราคา

เช่าเฉลี่ยท่ีบริษัทได้รับ  
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 5 

 

 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ 

 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ

ปี 2561 

(ล้านบาท) 

 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ 

จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-ผู้บริหารบริษัทฯ  

 (คณุณยศ ปิสญัธนะกลุ) 

ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท

ถือหุ้นรวมกนัในบริษัท  เทท 

เอ็นเตอร์ไพร้ซ์คิดเป็นร้อยละ 

99.98 ของทนุจดทะเบยีน

บริษัท 

 

- รายการซือ้อาหารและ

เคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้ในการ

รับรองการประชมุหรือจดั

งานเลีย้งตามวาระต่าง ๆ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

1.45 

 

 

 

0.01 

บริษัททําการซือ้สินค้าจาก บริษัท  เทท เอ็นเตอร์

ไพร้ซ์  เพ่ือใช้อาหารและเคร่ืองด่ืมในการรับรองการ

ประชุมหรือจัดงานเลี ย้งตามวาระต่าง ๆ โดย

รายการดังกล่าวเข้าข่ายลกัษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไข

การค้าทัว่ไป เน่ืองจากมีเง่ือนไขเครดิตชําระเงิน 30 

วนั ซึง่เหมือนกบับคุคลทัว่ไปทกุประการ   

บริษัท นารายณ์ภณัฑ์ จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) 

ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท

ถือหุ้นรวมกนัในบริษัท 

นารายณ์ภณัฑ์ จํากดัคิดเป็น

ร้อยละ 36.11 ของทนุจด

ทะเบยีนบริษัท 

 

 

- รายการซือ้สินค้า ของท่ี

ระลกึ  ของขวญั, ของกํานลั 

และกระเช้าปีใหม่ 

 

 

5.92 

 

 

บริษัททําการซือ้สินค้าจาก บริษัท  นารายณ์ภัณฑ์ 

เพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึก ของขวัญ ของกํานัล และ

กระเช้าปีใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ 

โดยรายการดงักล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเก่ียว 

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป เน่ืองจากมีเง่ือนไขเครดิตชําระ

เงิน 30 วนั ซึง่เหมือนกบับคุคลทัว่ไปทกุประการ   

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 6 

 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ

ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอล

ลิตี ้จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) ผู้บริหาร

คนสําคญัและบคุคลท่ีมีท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบับริษัทถือหุ้น

รวมกนัในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ 

ฮอสพิทอลลิตี ้จํากดั คิดเป็น

ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีน

บริษัท 

 

- รายการซือ้อาหารและ

เคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้ในการ

รับรองการประชมุหรือจดั

งานเลีย้งตามวาระต่าง ๆ 

 

-เจ้าหนีท้างการค้า 

 

 

2.64 

 

 

 

 

0.27 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัททําการซือ้สินค้าจาก บริษัท  เอ็น แอนด์ เจ 

ฮอสพิทอลลิตี ้เพ่ือใช้อาหารและเคร่ืองด่ืมในการ

รับรองการประชุมหรือจัดงานเลีย้งตามวาระต่าง ๆ 

โดยรายการดงักลา่วเข้าข่ายลกัษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไข

การค้าทั่วไป เน่ืองจากมีเง่ือนไขเครดิตชําระเงิน 30 

วนั ซึง่เหมือนกบับคุคลทัว่ไปทกุประการ   

บริษัท เซฟ ซร่ีีส์ จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-ผู้บริหารคนสําคญั (คณุณยศ 

ปิสญัธนะกลู) และบคุคลท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบับริษัทถือหุ้น

รวมกนัในบริษัท เซฟ ซร่ีีส์ จํากดั 

คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของทนุจด

ทะเบยีนบริษัท 

 

- ค่าบริการ 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

- เจ้าหนีเ้งินประกนั

ผลงาน 

126.25 

8.61 

7.55 

3.92 

บริษัททําซือ้บริการจาก บริษัท เซฟ ซีร่ีส์ จํากัด ซึ่ง

เป็นงานบริการเก่ียวกับงานระบบท่ีใช้ภายในอาคาร

และถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้างอาคาร โดย

รายการดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไข

การค้าทัว่ไป เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอตัรา

ค่าบริการกบับริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ โดย

อัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดซึง่เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป 

 

  



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 7 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการปี 

2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท ทองหลอ่ แมเนจเม้นท์ 

จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) 

ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท

ถือหุ้นรวมกนัในบริษัท ทอง

หล่อ แมเนจเม้นท์ จํากดั คิด

เป็นร้อยละ 51 ของทนุจด

ทะเบยีนบริษัท 

- ค่าบริหารจดัการ 

 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

16.76 

 

1.53 

 

0.26 

บริษัท ซ ีเอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดัทํา

การจ้าง บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จํากดั ด้าน

การบริหารจัดการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ โดย

รายการดังกล่าวเข้าข่ายลกัษณะรายการเก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไข

การค้าทั่วไป เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบ

อตัราค่าบริหารจดัการกบับริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการ

ใช้บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตรา

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ

ทัว่ไป 

บริษัท เชือ้ไพบลูย์สตีล จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) 

ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท

ถือหุ้นรวมกนัในบริษัท เชือ้

ไพบลูย์สตีล จํากดัคิดเป็นร้อย

ละ 22.84 ของทนุจดทะเบยีน

บริษัท 

- ซือ้วสัดกุ่อสร้าง 

 

- เจ้าหนีก้ารค้า 

109.29 

 

14.22 

บริษัทและบริษัทย่อยได้สั่งซือ้วัสดุก่อสร้างจาก 

บริษัท เชือ้ไพบูลย์สตีล จํากัด  ซึ่งเป็นวัสดุท่ีใช้ใน

การก่อสร้างอาคารและถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน

ก่อสร้างอาคาร โดยรายการดังกล่าวเข้าข่าย

ลกัษณะรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป เน่ืองจาก 

บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราวัสดุก่อสร้างกับ

บริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่า

บริหารจดัการเป็นอัตราใกล้เคียงกบัอตัราตลาดซึ่ง

เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 8 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ

ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชัน่ 

จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) 

ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท

ถือหุ้นรวมกนัในบริษัท ไรท์

แมน คอเปอร์เรชัน่ จํากดั คิด

เป็นร้อยละ 22 ของทนุจด

ทะเบยีนบริษัท 

 

- รายได้ค่าเช่าพืน้ท่ี 

- ลกูหนีก้ารค้า 

- ลกูหนีอ้ื่น 

- ค่าบริหารจดัการ 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

 

0.58 

0.01 

0.61 

8.27 

1.46 

-บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าพืน้ท่ีซึง่ใช้สําหรับจัดตัง้

เป็นสํานักงานอัตราค่าเช่าและค่าบริการอื่นโดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังานของบริษัท 

โดยรายการดงักล่าวเข้าข่ายลักษณะรายการเก่ียว

โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

-บริษัททําการจ้าง บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์เรชั่น 

จํากัด เพ่ือให้เข้ามาทําการบริหารเซอร์วิส อพาร์ท

เม้นท์ โดยรายการดงักล่าวเข้าข่ายลกัษณะรายการ

เก่ียวโยง ประเภทรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ โดย

มีเ ง่ือนไขการค้าทั่วไป เ น่ืองจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราค่าบริหารจดัการกับบริษัทอื่น ท่ี

บริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอตัราค่าบริหารจดัการ

เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตาม

การค้าปกติทัว่ไป 

บริษัท ไรท์แมน ภตัตาคาร 

จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) 

ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท

ถือหุ้นรวมกนัในบริษัท ไรท์

แมน ภตัตาคาร จํากดั คิดเป็น

ร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบยีน

บริษัท 

 

 

- รายได้ค่าเช่าและ

ค่าบริการ 

 

- ลกูหนีอ้ื่น 

 

 

 

- ค่าบริหารจดัการ 

 

 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

3.80 

 

0.10 

 

 

 

14.72 

 

1.67 

บริษัทได้ทําสัญญาให้เช่าพืน้ท่ีซึ่งใช้สําหรับจัดตัง้

เป็นสํานกังานอตัราค่าเช่า และค่าบริการอื่น โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นอาคารสํานกังานของบริษัท 

และประกอบกิจการร้านอาหารโดยรายการดงักล่าว

เข้าข่ายลกัษณะรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการ

สนบัสนนุธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

-บริษัททําการจ้าง บริษัท ไรท์แมน ภตัตาคาร จํากดั 

เพ่ือให้บริการเก่ียวกับการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้

มาเข้าพักท่ีเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  โดยรายการ

ดงักล่าวเข้าข่ายลกัษณะรายการเก่ียวโยง ประเภท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้า

ทั่วไป เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่า

บริหารจัดการกับบริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้

บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตรา

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ

ทัว่ไป 

 



  บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                       
 
 

    

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 9 

 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ

ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ตี ้จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) ผู้บริหารคนสําคญัและ

บคุคลท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัทถือหุ้น

ทางอ้อมผ่านบริษัท ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม 

จํากดั รวมกนัในบริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์

ตี ้จํากดั คิดเป็นร้อยละ 45  ของทนุจด

ทะเบยีนบริษัท  

- ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน

ตามสญัญาก่อสร้าง 

- เงินรับล่วงหน้าค่า

ก่อสร้าง 

 

-รายได้ค่าก่อสร้าง 

7.02 

 

20.67 

130.17 

บริษัทได้ทําสัญญาก่อสร้างอาคาร ที

อาร์ อาร์ บลิดิง้ โดยงานก่อสร้างรวมถึง

งานโครงสร้าง สถาปัตย์และงานระบบ

ประกอบอาคาร โดยรายการดังกล่าว

เ ข้า ข่ายลักษณะรายการเ ก่ียวโยง 

ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

โดยมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป เน่ืองจาก 

บริษัทมีการเปรียบเทียบอตัราค่าบริการ

กบับริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ 

โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตรา

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึง่เป็นไปตาม

การค้าปกติทัว่ไป 

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) ผู้บริหารคนสําคญัและ

บคุคลท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัทถือหุ้น

รวมกนัในบริษัท ไทยรุ่งเรืองอตุสาหกรรม 

จํากดั คิดเป็นร้อยละ 20.80 ของทนุจด

ทะเบยีนบริษัท 

 

- มลูค่างานระหว่าง

ก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บ 

 

- ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน

ตามสญัญาก่อสร้าง 

 

- ลกูหนีก้ารค้า 

 

- เงินรับล่วงหน้าค่า

ก่อสร้าง 

 

-รายได้ค่าก่อสร้าง 

 

1.62 

 

6.64 

 

 

32.30 

 

36.35 

167.58 

บริษัทได้เข้าดําเนินการสํารวจพืน้ท่ี

โครงการโรงงานนํา้ตาลสกลนครใน

ระ ห ว่าง ปี  2 56 0  แ ละ ปั จจุบันอ ยู่

ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงงาน โดย

รายการดังกล่ าว เ ข้า ข่ายลักษณ ะ

รายการเ ก่ียวโยง ประเภทรายการ

สนับสนุนธุ รกิจปกติ โดยมีเ ง่ือนไข

การค้าทั่วไป เน่ืองจาก บริษัทมีการ

เปรียบเทียบอัตราค่าบริการกับบริษัท

อื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอตัรา

ค่าบริหารจดัการเป็นอตัราใกล้เคียงกบั

อัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติ

ทัว่ไป 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)                                                                                           สว่นที่ 2 หวัข้อ 12 หน้า 10 

รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ

ปี 2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

บริษัท แฟต บราเธอร์ส จํากดั 

-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

-กรรมการบริษัทฯ  

 (คณุจิรโมท พหสูตูร) ผู้บริหาร

คนสําคญั 

 

 

 

- รายได้ค่าบริการ 

- เจ้าหนีอ้ื่น 

 

 

0.01 

0.18 

บริษัทได้ให้บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันให้ยืมให้เคร่ือง

รูดบัตรเ พ่ือใช้ในการรับเงินจากลูกค้าก่อน

ระหว่างรอการดําเนินการรับเคร่ืองโดยคิด

ค่าบริการในอตัราร้อยละ 5 ของค่าบริการท่ีได้รับ

จากการรูดบตัร ราคาค่าบริการจากธนาคารคิด

อัตราร้อยละ 3 ซึง่บริษัทได้รับในราคาท่ีสูงกว่า

ราคาตลาดโดยรายการดังกล่ าว เ ข้า ข่าย

ลักษณะรายการเ ก่ียวโยง ประเภทรายการ

สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป 

เน่ืองจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่า

บริหารจัดการกับบริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้

บริการ โดยอัตราค่าบริหารจัดการเป็นอัตรา

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้า

ปกติทัว่ไป 

ค่าท่ีปรึกษาระบบงานด้าน

บริการรักษาความปลอดภยั 

- คณุจิรศกัด์ิ ตนัสกลุ 

- ผู้บริหารคนสําคญัและบคุคล

ท่ีมีท่ีมีความสมัพนัธ์กบับริษัท 

(คู่สมรสของ 

คณุณิชยา พหสูตูร มี

ความสมัพนัธ์คือเป็นพ่ีสาวคณุ

จิรโมท พหสูตูร กรรมการ

บริษัทฯ) 

 

- ค่าปรึกษาระบบงานด้าน

บริการความปลอดภยั 

 

 

3.46 

 

 

บริษัททําสัญญาท่ีปรึกษางานระบบรักษาความ

ปลอดภัย การตลาด การจัดซือ้และจัดจ้าง โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือปรึกษาเก่ียวกับงานระบบรักษา

ความปลอดภยั การตลาด และการจดัซือ้จัดจ้างแก่

ผู้บริหารของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้า ข่าย

ลกัษณะรายการเก่ียวโยง ประเภทรายการสนบัสนนุ

ธุรกิจปกติ โดยมีเง่ือนไขการค้าทั่วไป เน่ืองจาก 

บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับ

บริษัทอื่น ท่ีบริษัทได้มีการใช้บริการ โดยอัตราค่า

บริหารจัดการเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่ง

เป็นไปตามการค้าปกติทัว่ไป  
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รายชื่อ และความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการปี 

2561 

(ล้านบาท) 

ความจาํเป็นของการทาํรายการ 

ค่าเช่าท่ีดิน 

- คณุกมล ว่องกศุลกิจ 

- คณุสขุมุ พหสูตูร 

- คณุจิรโมท พหสูตูร 

- คณุณิชยา พหสูตูร 

- คณุสจิุตต์ มัน่คงเจริญ 

 

 

- ค่าเช่าท่ีดิน 

 

 

 

 

 

0.33 

0.03 

0.03  

0.03 

0.03 

บริษัททําสญัญาเช่าท่ีดินกบับคุคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกนั จํานวน 2 สญัญา 

      สญัญาท่ี 1   - จํานวนพืน้ท่ี 3 ไร่ 25 ตารางวา อยู่

ท่ี ต.เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยธุยา 

เพ่ือให้ผู้ เช่าได้ใช้สถานท่ีในการดําเนินการประกอบ

วสัด ุอปุกรณ์ โดยมีอตัราค่าเช่า เดือนละ 24,000 

บาท มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี  นบัตัง้แต่วนัท่ี 

 1 กรกฏาคม  2561 ถงึ 31 กรกฏาคม 2564 

      สญัญาท่ี 2   - จํานวนพืน้ท่ี 2 ไร่ 4 ตารางวา 

ตัง้อยูท่ี่ อ. ลาดยาว อ. บางซือ่ จ. กรุงเทพฯ เพ่ือให้ผู้

เช่าได้ใช้สถานท่ีในการก่อสร้างบ้านพกัคนงาน โดยมี

อตัราค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาท มีระยะเวลาการ

เช่าตัง้แต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2561 ถงึ 31 ตลุาคม 2562 

บริษัทได้ดําเนินการด้วยความระมดัระวงัในการทํารายการระหว่างกนั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท และ

ของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง โดยรายการระหวา่งกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เป็นไปตามหลกัการ/เง่ือนไขการค้าทัว่ไป

ของธุรกิจ ได้กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า รวมทัง้เป็นราคาเดียวกับการทํา

รายการกบับคุคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนมุตัริายการตา่ง ๆ เชน่เดียวกบักรณีลกูค้าทัว่ไป 

ทัง้นี ้รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี และภายใต้ข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่ง

ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ มีความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีกํากับดแูล โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการระหว่างกันเป็นรายการค้าลกัษณะปกต ิเป็นราคาเดียวกับการทํารายการกับ

บคุคลภายนอกและมีการดําเนินการขออนุมตัิและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเป็นไปหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดอย่างเพียงพอ

แล้ว 
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ขัน้ตอนในการทาํรายการระหว่างกัน 

บริษัทให้ความสําคญัในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจดัมาตรการการอนุมตัิรายการให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ ประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทัง้นีต้้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นชอบกับการทํารายการดงักล่าวด้วย สําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีมีกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย กรรมการทา่นนัน้จะไม่เข้าร่วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงใน

วาระนัน้ ๆ เพ่ือให้ท่ีประชมุอภิปรายและลงมตด้ิวยความอิสระ 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 

การทํารายการระหว่างกันในอนาคตเป็นไปตามการดําเนินธุรกิจทัว่ไปของบริษัท โดยมีนโยบายและขัน้ตอน

ตา่ง ๆ เป็นไปและสอดคล้องกบัข้อกําหนดของกฎหมายและตามหลกัเกณฑ์ ประกาศ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ในเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั รวมทัง้การได้มาหรือจําหนา่ยไปซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้การทํารายการระหว่างกัน บริษัทได้คํานึงถึง ความสมเหตสุมผลของการทํารายการ ผลประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท และของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องเป็นสําคญั 

 



 

สวนที่ 3  
ฐานะการเงินและ 

ผลการดําเนินงาน 
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0 

13.1 ข้อมูลทางการเงินทีสํ่าคัญ 

13.1.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษัท ซินเทค็ คอนสตรัคช่ัน จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

              หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

สินทรัพย์ 
  

    สินทรัพย์หมุนเวยีน 
  

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  756,455,476  7.35%  436,374,051  4.39%  500,280,875  5.25% 

เงินลงทุนชัว่คราว   992,267,189  9.64%  1,545,667,693  15.56%  1,249,056,974  13.12% 

ลูกหน้ีการคา้   1,282,680,203  12.46%  1,039,258,200  10.46%  855,354,845  8.98% 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  124,342,457  1.21%  66,904,623  0.67%  54,097,924  0.57% 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้างหมุนเวียน  114,230,589  1.11%  126,013,524  1.27%  167,005,067  1.75% 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้   730,136,325  7.09%  806,735,574  8.12%  255,440,212  2.68% 

สินคา้คงเหลือ  140,471,998  1.36%  115,716,631  1.17%  143,882,897  1.51% 

เงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วง  208,952,514  2.03%  125,137,171  1.26%  481,897,426  5.06% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน  4,349,536,751  42.25%  4,261,807,467  42.91%  3,707,016,220  38.93% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
 

  
 

  
 

  

เงินลงทุนเผ่ือขาย  729,162,599  7.08%  578,819,795  5.83%  556,268,375  5.84% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  187,053  0.00%  235,417  0.00%  275,905  0.00% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   19,573,219  0.19%  186,724  0.00%  48,370,577  0.51% 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้างไม่หมุนเวียน  506,972,751  4.92%  437,685,328  4.41% 323,797,996  3.40% 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  3,318,874  0.03%  103,239,914  1.04%  103,522,587  1.09% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   4,157,026,534  40.38%  4,037,006,465  40.65%  4,019,827,343  42.21% 

สิทธิการเช่า  382,946,321  3.72%  309,979,465  3.12%  330,133,100  3.47% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  9,756,369  0.09%  10,337,554  0.10%  12,771,635  0.13% 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย  34,205,746  0.33%  41,874,310  0.42%  245,534,393  2.58% 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั  86,213,747  0.84%  133,995,338  1.35%  139,562,599  1.47% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน   15,919,221  0.15%  15,786,151  0.16%  36,139,384  0.38% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  5,945,282,434  57.75%  5,669,146,461  57.09%  5,816,203,894  61.07% 

รวมสินทรัพย์  10,294,819,185  100.00%  9,930,953,928  100.00%  9,523,220,114  100.00% 
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ2559 

                                หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 

    จากสถาบนัการเงิน 

  

100,040,341  

 

0.97% 

 

 100,501,702  

 

1.01% 

  

1,805,838  

 

0.02% 

เจา้หน้ีการคา้  416,615,656  4.05%  293,999,896  2.96%  430,848,849  4.52% 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  352,940,418  3.43%  848,778,382  8.55%  832,158,084  8.74% 

เจา้หน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีท่ีถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหน่ึงปี 

- -  25,216,606  0.25%  26,579,566  0.28% 

ส่วนเงินกูย้มืระยาวท่ีเจา้หน้ีสามารถเรียกคืนไดท้นัที  497,481,936  4.83% - - - - 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  108,189,353  1.05%  119,600,000  1.20%  116,000,000  1.22% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

     ภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 29,838,566  

 

0.31% 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - - -  160,000,000  1.68% 

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง  650,029,888  6.31%  615,358,276  6.20%  881,589,758  9.26% 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมาช่วง  319,025,896  3.10%  310,242,930  3.12%  315,191,280  3.31% 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอออกใบกาํกบัภาษี  123,070,616  1.20%  115,646,378  1.16%  71,300,257  0.75% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย  621,936  0.01%  10,576,125  0.11% - - 

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  8,023,917  0.08%  22,969,122  0.23%  25,748,000  0.27% 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  26,394,484  0.26%  27,777,433  0.28%  29,320,671  0.31% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,602,434,441  25.28% 2,490,666,850  25.08% 2,920,380,869  30.67% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   
     

เงินกูย้มืระยะยาว 1,331,402,022  12.93% 1,604,958,301  16.16% 1,590,629,524  16.70% 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  49,084,647  0.48%  35,468,786  0.36%  20,278,623  0.21% 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์         

   พนกังาน     

 168,465,337  1.64%  162,954,341  1.64%  139,625,033  1.47% 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  58,465,404  0.57%  54,743,552  0.55%  29,384,108  0.31% 

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้  20,296,669  0.20%  18,452,712  0.19%  20,729,303  0.22% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,627,714,079  15.81% 1,876,577,692  18.90% 1,800,646,591  18.91% 

รวมหนีสิ้น 4,230,148,520  41.09% 4,367,244,542  43.98% 4,721,027,460  49.57% 
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ2559 

หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
     

ส่วนของผูถื้อหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน  1,600,000,000  15.54%  1,600,000,000  16.11%  1,600,000,000  16.80% 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  1,600,000,000  15.54%  1,600,000,000  16.11%  1,600,000,000  16.80% 

    หุ้นทุนซ้ือคืน (4,767,321) (0.05%) - -   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั  23,744  0.00%  23,744  0.00%  23,744  0.00% 

ส่วนตํ่าจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน       

        การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (6,869,861) -0.07% (6,869,861) -0.07% - - 

กาํไรสะสม       

   จดัสรรแลว้       

       ทุนสาํรองตามกฎหมาย  160,000,000  1.55%  160,000,000  1.61%  158,551,365  1.66% 

        สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน  4,767,321  0.05% - - - - 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  3,340,740,550  32.45%  2,984,005,581  30.05%  2,218,650,843  23.30% 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น  405,931,990  3.94%  285,657,747  2.88%  267,616,610  2.81% 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่  5,499,826,423  53.42%  5,022,817,211  50.58%  4,244,842,562  44.57% 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม  564,844,242  5.49%  540,892,175  5.45%  557,350,092  5.85% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  6,064,670,665  58.91%  5,563,709,386  56.02%  4,802,192,654  50.43% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 4 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

รายได้ 
  

    รายไดจ้ากการก่อสร้าง 6,789,351,236  91.40%  8,675,334,236  94.74% 7,504,937,341  93.52% 

รายไดจ้ากการให้บริการ  419,764,912  5.65%  389,258,548  4.25%  338,099,168  4.21% 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดับญัชีทรัพยสิ์น  141,474,899  1.90%  8,372,585  0.09%  4,065,009  0.05% 

รายไดด้อกเบ้ีย  3,605,558  0.05%  6,424,741  0.07%  7,229,443  0.09% 

เงินชดเชยค่าเสียหาย - - - -  58,509,948  0.73% 

โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - - -  40,991,973  0.51% 

รายไดอ่ื้น  74,111,634  1.00%  77,308,097  0.84%  71,119,091  0.89% 

รวมรายได้ 7,428,308,239  100%  9,156,698,207  100% 8,024,951,973  100% 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนจากการก่อสร้าง  5,757,493,293  73.12%  7,011,585,967  89.05% 6,259,790,175  79.50% 

ตน้ทุนจากการให้บริการ  276,096,283  3.51%  258,432,749  3.28%  215,172,125  2.73% 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  32,672,595  0.41%  35,159,004  0.45%  13,352,390  0.17% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  519,324,600  6.60%  488,164,880  6.20%  418,923,320  5.32% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  17,741,931  0.23%  34,690,205  0.44%  52,822,800  0.67% 

ตน้ทุนทางการเงิน  69,183,595  0.88%  66,063,068  0.84%  64,582,913  0.82% 

รวมค่าใช้จ่าย  6,672,512,297  84.75%  7,894,095,873  100.26% 7,024,643,723  89.22% 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม (48,364) 0.00% (40,488) 0.00% (40,582) 0.00% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  755,747,578  9.60%  1,262,561,846  16.04% 1,000,267,668  12.70% 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้  164,907,091  2.09%  277,413,382  3.52%  151,360,107  1.92% 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี  590,840,487  7.50%  985,148,464  12.51%  848,907,561  10.78% 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 5 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิรวม) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                                               หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน       

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงิน   

      ลงทุนเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษี 

  

120,274,243  

 

1.53% 

  

18,041,137.00  

 

0.23% 

 

130,389,253  

 

1.66% 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกั 

     คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 

 11,293,670  

 

0.14% 

 

(1,629,448) 

 

(0.02%) 

 

(527,047) 

 

(0.01%) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี  131,567,913  1.67%  16,411,689  0.21%  129,862,206  1.65% 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี  722,408,400  9.18%  1,001,560,153  12.72%  978,769,767  12.43% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):-       

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 622,208,620  7.90% 1,008,412,242  12.81% 867,234,795  11.01% 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

            ควบคุม 

(31,368,133) (0.40%) (23,263,778) (0.30%) (18,327,234) (0.23%) 

 590,840,487  7.50% 985,148,464  12.51% 848,907,561  10.78% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม:-       

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 753,776,533  9.57% 1,024,823,931  13.02% 997,097,001  12.66% 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ 

            ควบคุม 

(31,368,133) (0.40%) (23,263,778) (0.30%) (18,327,234) (0.23%) 

 722,408,400  9.18% 1,001,560,153  12.72% 978,769,767  12.43% 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  0.39    0.63    0.54   
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 6 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

 หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 

   กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 590,840,487  985,148,464  848,907,561  

รายการปรับปรุง   

  โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4,280) (57,600) (40,991,973) 

หน้ีสงสยัจะสูญ 6,058,978  551,186  31,964,194  

หน้ีสูญ          75,713                     -    5,405,231  

โอนกลบัค่าเผ่ือลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (844,084)                    -                       -    

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 336,571,801  360,338,582  295,151,137  

โอนกลบัเจา้หน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี (25,216,606)                    -                       -    

ดอกเบ้ียรับ (3,605,558) (6,424,741) (7,229,443) 

ดอกเบ้ียจ่าย 69,183,595  66,063,068  64,582,913  

กาํไรจากการตีราคาเงินลงทุนชัว่คราว (9,773,263) (13,989,816) (8,741,945) 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอาคารและอุปกรณ์ (141,474,899) (6,538,638) (3,844,118) 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง                    -    (1,362,960) (124,490) 

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 48,364  40,488  40,582  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง - -  -    

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากงานก่อสร้าง 2,356,746  23,300,000  (5,052,523) 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดับญัชี  1,746,401   244,873   -    

ภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยปีก่อน ๆท่ีถูกประเมิน  -     8,837,174   -    

ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากคดีฟ้องร้อง  11,611,521   25,359,444   15,336,535  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 22,726,598  24,387,577  22,875,774  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 164,907,091  277,413,382  151,435,743  

  1,025,208,605   1,743,310,483   1,369,715,178  

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 

   ลูกหน้ีการคา้ (249,367,390) (184,036,835) 159,085,903  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (60,072,920) (11,081,044) (18,600,305) 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (57,504,488) (72,895,790) 9,746,339  

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 76,454,657  (551,295,362) 222,162,042  

สินคา้คงเหลือ (23,911,283) 28,166,266  (5,108,068) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วง (83,815,343) 345,191,175  (385,880,001) 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 7 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                             หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (ต่อ) 
  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (133,070) 20,353,234  15,760,997  

เจา้หน้ีการคา้ 122,615,760  (136,848,952) 91,670,364  

เจา้หน้ีอ่ืน (496,474,292) 27,958,014  82,936,097  

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 34,671,612  (266,231,482) 318,696,559  

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมาช่วง 8,782,966  (4,948,350) 11,111,217  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอออกใบกาํกบัภาษี 7,424,238  44,346,121  (27,490,367) 

เงินมดัจาํรับจากลูกคา้ 419,916  (2,461,338) 41,233,723  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (65,557) (1,358,492) 227,342  

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - - (31,800,000) 

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินจากตน้ทุนในการแกไ้ขงานก่อสร้างฯ (17,301,951) (26,078,878) - 

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (7,889,669) - - 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 275,628,111  949,018,917  1,852,618,306  

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (220,989,411) (264,639,424) (242,556,325) 

จ่ายคืนภาษีเงินไดข้องบริษทัยอ่ยปีก่อนๆท่ีถูกประเมิน - (2,590,262) - 

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย        33,089,342       206,032,479  - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 87,728,042  887,821,710  1,610,061,981  

    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
   

รับดอกเบ้ีย 3,226,006  6,626,636  8,232,581  

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,742,738,861) (1,994,543,703) (2,539,130,209) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 2,305,912,628  1,711,922,800  2,216,765,975  

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว -  48,183,853  (48,370,577.00) 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (470,027,935) (354,386,533) (2,747,669,099) 

ซ้ือสิทธิการเช่า (93,120,491) - - 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,470,612) (3,387,453) (11,920,070) 

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 261,428,969  -   

ขายอุปกรณ์ 20,608,467  9,665,310  7,669,088  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 28,395,096  5,567,261  97,543,311  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน  307,213,267  (570,351,829) (3,016,879,000) 
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 8 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                            หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
   

จ่ายดอกเบ้ีย (65,573,061) (68,119,359) (64,588,668) 

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นบริษทั (271,893,351) (239,979,421) (191,965,468) 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (461,361) (444,323) (727,146) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 99,140,187  160,000,000  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น  2,500,000  - - 

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,500,000) (160,000,000) (160,000,000) 

จ่ายชาํระเจา้หน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี - - - 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น - - 25,000,000  

เงินสดจ่ายชาํระเงินให้กูย้มืระยะสั้น - - (25,000,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 303,200,000  55,700,000  1,550,000,000  

เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (90,684,990) (37,771,223) (49,152,412) 

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน (4,767,321) - - 

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 55,320,200  - - 

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู ้ - - (350,000,000) 

เงินสดจ่ายจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - (64,000) - 

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (29,838,566) (33,907,987) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (74,859,884) (381,376,705) 1,259,609,202  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 320,081,425  (63,906,824) (147,207,817) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 436,374,051 500,280,875  644,324,258  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 756,455,476 436,374,051 497,116,441  

  
 

 รายการที่ไม่กระทบเงนิสด 
  

  ดอกเบ้ียจ่ายท่ีบนัทึกเป็นตน้ทุนของงานระหวา่งก่อสร้าง  - - 505,611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 9 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                                           หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

สินทรัพย์ 
      

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        674,797,266  8.61%         375,899,459  4.90%        430,675,732  5.96% 

เงินลงทุนชัว่คราว         991,425,263  12.65%      1,544,836,135  20.16%     1,208,713,126  16.73% 

ลูกหน้ีการคา้      1,277,118,194  16.29%      1,042,578,744  13.60%        849,092,342  11.75% 

ลูกหน้ีอ่ืน          94,166,102  1.20%          62,509,695  0.82%          61,029,426  0.84% 

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญา 

        ก่อสร้าง  

      

  114,230,589  

 

1.46% 

       

  126,013,524  

 

1.64% 

      

       167,005,067  

 

2.31% 

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่ 

        เรียกเก็บจากลูกคา้  

        

730,136,325  

 

9.32% 

        

 806,735,574  
10.53%        255,440,212  3.53% 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น         35,000,000  0.45%                      -    -                      -    - 

เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีครบกาํหนดรับ 

      ชาํระภายในหน่ึงปี 
                    -    -                      -    -          85,000,000  1.18% 

สินคา้คงเหลือ        139,361,809  1.78%         114,794,323  1.50%        143,448,000  1.99% 

เงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วง        208,925,514  2.67%         125,137,171  1.63%        468,826,295  6.49% 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน     4,265,188,062  54.42%      4,198,504,625  54.78%     3,669,230,199  50.77% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     1,155,743,500  14.75%      1,010,063,700  13.18%        809,999,700  11.21% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          19,573,219  0.25%               186,724  0.00%          48,370,577  0.67% 

เงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง-สุทธิ        509,454,000  6.50%         438,377,841  5.72%        323,797,996  4.48% 

เงินลงทุนเผ่ือขาย        729,162,599  9.30%         578,819,795  7.55%        556,268,375  7.70% 

เงินให้กูย้มืระยะยาว                      -    0.00%                      -    0.00%          40,000,000  0.55% 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน           3,318,874  0.04%         103,239,914  1.35%        103,522,587  1.43% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         757,636,201  9.67%         860,528,811  11.23%        943,920,475  13.06% 

สิทธิการเช่า        289,825,831  3.70%         309,979,465  4.04%        330,133,100  4.57% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน           7,981,087  0.10%            5,701,910  0.07%           6,491,315  0.09% 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย         24,092,947  0.31%          34,687,535  0.45%        240,164,623  3.32% 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั         66,212,727  0.84%         113,994,328  1.49%        119,561,595  1.65% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน            9,423,190  0.12%          10,291,175  0.13%          35,050,524  0.49% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     3,572,424,175  45.58%      3,465,871,198  45.22%     3,557,280,867  49.23% 

รวมสินทรัพย ์     7,837,612,237  100.00%      7,664,375,823  100.00%     7,226,511,066  100.00% 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 10 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                              หน่วย : บาท 

 
2561 2560 2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน       99,140,187  1.37%       99,140,187  1.37% - - 

เจา้หน้ีการคา้     406,893,153  5.63%     286,179,083  3.96%     428,260,936  5.93% 

เจา้หน้ีอ่ืน     297,454,735  4.12%     787,995,600  10.90%     784,925,900  10.86% 

เจา้หน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ีท่ีถึงกาํหนด 

     ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

- 

 

- 

  

     25,216,606  

 

0.35% 

     

  26,579,566  

 

0.37% 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

     ภายในหน่ึงปี 
- - - -       29,838,566  0.41% 

เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน - - - -     160,000,000  2.21% 

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง     650,029,888  8.29%     615,358,276  8.03%     881,589,758  12.20% 

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมาช่วง     319,025,896  4.07%     310,242,930  4.05%     315,191,280  4.36% 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอออกใบกาํกบัภาษี     123,070,616  1.57%     115,646,378  1.51%       71,300,257  0.99% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - -       10,576,125  0.14% - - 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น        8,023,917  0.10%       22,969,122  0.30%       25,748,000  0.36% 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน        7,498,851  0.10%        7,457,759  0.10%        8,816,252  0.12% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  1,911,137,243  24.38%  2,280,782,066  29.76%  2,732,250,515  37.81% 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี       49,084,647  0.63%       35,468,786  0.46%       20,278,623  0.28% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน     163,782,879  2.09%     158,707,660  2.07%     136,570,252  1.89% 

ประมาณการหน้ีสินระยะยาว       58,465,404  0.75%       54,743,552  0.71%       29,384,108  0.41% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     271,332,930  3.46%     248,919,998  3.25%     186,232,983  2.58% 

รวมหนีสิ้น  2,182,470,173  27.85%  2,529,702,064  33.01%  2,918,483,498  40.39% 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 11 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                               หน่วย : บาท 

 
2561 2560 2559 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      

ทุนเรือนหุ้น 
      

   ทุนจดทะเบียน        1,600,000,000  20.41%      1,600,000,000  22.14% 1,600,000,000  22.14% 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้        1,600,000,000  20.41%      1,600,000,000  22.14% 1,600,000,000  22.14% 

   หุ้นทุนซ้ือคืน              ( 4,767,321 ) (0.06%) - - - - 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น     
    

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั                     23,744  0.00%                  23,744  0.00%             23,744  0.00% 

กาํไรสะสม     
    

   จดัสรรแลว้ 
 

  
    

        ทุนสาํรองตามกฎหมาย             160,000,000  2.04%         160,000,000  2.21%    158,551,365  2.19% 

        สาํรองหุ้นทุนซ้ือคืน                4,767,321  0.06% - - - - 

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร          3,489,186,330  44.52%      3,088,992,268  42.75% 2,281,835,849  31.58% 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น             405,931,990  5.18%         285,657,747  3.95%    267,616,610  3.70% 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่          5,655,142,064  72.15%      5,134,673,759  71.05% 4,308,027,568  59.61% 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น          5,655,142,064  72.15%      5,134,673,759  71.05% 4,308,027,568  59.61% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น          7,837,612,237  100.00%      7,664,375,823  100.00% 7,226,511,066  100.00% 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 12 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                                หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

รายได้ 
      

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 6,815,680,593  95.21%  8,702,513,812  97.95%    7,504,937,341  96.43% 

รายไดจ้ากการให้บริการห้องพกั    114,249,212  1.60%     119,383,190  1.34%       117,180,424  1.51% 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดับญัชีทรัพยสิ์น       146,684,876  2.05%         8,372,585  0.09%           4,065,009  0.05% 

ดอกเบ้ียรับ        4,793,905  0.07%       10,256,369  0.12%         11,398,334  0.15% 

เงินชดเชยค่าเสียหาย - - - -         58,509,948  0.75% 

โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - - - -         40,991,973  0.53% 

รายไดอ่ื้น     77,266,369  1.08%       44,432,799  0.50%         45,765,264  0.59% 

รวมรายได้ 7,158,674,955  100.00%  8,884,958,755  100.00%    7,782,848,293  100.00% 

ค่าใช้จ่าย 
      

ตน้ทุนจากการก่อสร้าง 5,783,822,650 82.68% 7,038,253,243 81.77%      6,259,790,175  82.02% 

ค่าใชจ่้ายจากการให้บริการห้องพกั 91,302,401 1.31% 86,550,616 1.01% 82,361,983  1.08% 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 19,957,936 0.29% 20,328,017 0.24%           18,723,939  0.25% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 412,418,611 5.90% 384,790,913 4.47%         305,597,918  4.00% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 17,710,931 0.25% 25,853,030 0.30% 53,263,424 0.70% 

ตน้ทุนทางการเงิน 2,974,206 0.04% 1,656,536 0.02% 15,683,365 0.21% 

รวมค่าใช้จ่าย 6,328,186,735 90.47% 7,557,432,355 87.80% 6,735,420,804 88.26% 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน 

    ในบริษทัร่วม 
- - - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้    830,488,220  11.87%  1,327,526,400  15.42%    1,047,427,489  13.72% 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้   163,559,845  2.34%     277,413,382  3.22%       151,191,451  1.98% 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี    666,928,375  9.53%  1,050,113,018  12.20%       896,236,038  11.74% 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 13 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                          หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ 
  

        

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใน

กาํไรหรือขาดทุน 
    

    

  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย   120,274,243  1.72%      18,041,137  0.21%    130,389,253  1.71% 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     10,033,008  0.14%     (1,528,543)  (0.02%)  (1,237,532)  (0.02%) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี   130,307,251  1.86% 16,512,594  0.19%    129,151,721  1.69% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน):-     
    

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   666,928,375  9.53% 1,050,113,018  12.20%    896,236,038  11.74% 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ ควบคุม     - - - - - - 

 

  666,928,375  9.53% 1,050,113,018  12.20%    896,236,038  11.74% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม:-     
    

     ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่   797,235,626  11.40% 1,066,625,612  12.39% 1,025,387,759  13.44% 

     ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ ควบคุม          - - - - - 
 

 

  797,235,626  11.40% 1,066,625,612  12.39% 1,025,387,759  13.44% 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน              0.42                    0.66                    0.56    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  บริษทั ซินเทค็ คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                              
                                                                                               

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)     ส่วนท่ี 3 หวัขอ้ 13 หนา้ 14 

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

                                               หน่วย : บาท 

  2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 
   

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 666,928,375  1,050,113,018  896,236,038  

รายการปรับปรุง 

   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4,280) (57,600) (40,991,973) 

หน้ีสงสยัจะสูญ 6,058,978  551,186  31,971,957  

หน้ีสูญ 44,712  - 5,405,231  

โอนกลบัเผ่ือลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ (844,084) - - 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 219,919,948  244,846,710  210,386,299  

โอนกลบัเจา้หน้ีตามแผนปรับโครงสร้างหน้ี (25,216,606) - - 

ดอกเบ้ียรับ (4,793,905) (10,256,369) (11,398,334) 

ดอกเบ้ียจ่าย 2,974,206  1,656,536  15,683,365  

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 984,445  244,873  - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 

     ยติุธรรมของเงินลงทุนชัว่คราว (9,762,895) (14,171,012) (8,405,597) 

กาํไรจากการจาํหน่ายและตดับญัชีอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (146,684,876) (7,388,833) (3,878,990) 

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง                -    (1,362,960) (124,490) 

ขาดทุนจากการตดับญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                -                   -    549,700  

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 11,611,521  25,359,444  - 

ประมาณการตน้ทุนในการแกไ้ขงานในช่วงรับประกนั 

     ผลงานก่อสร้าง (โอนกลบั) 2,356,746  23,300,000  (5,052,523) 

ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่วมคา้ (โอนกลบั)                -                   -    15,336,535  

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21,030,159  23,234,129  20,817,968  

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 163,559,845  277,413,382  151,191,451  

 

908,162,289 1,613,482,504 1,277,726,637 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน 
   

ลูกหน้ีการคา้ (240,453,836) (193,619,882) 163,287,833  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (33,931,387) (77,673) 7,857,725  

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานตามสญัญาก่อสร้าง (59,293,224) (73,588,302) 9,746,339  

มูลค่างานระหวา่งก่อสร้างท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ 76,454,657  (551,295,362) 222,162,042  

สินคา้คงเหลือ (23,723,402) 28,653,678  (4,673,172) 

เงินจ่ายล่วงหนา้ให้ผูรั้บเหมาช่วง (83,815,343) 332,120,043  (372,808,869) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 867,985  24,759,350  16,209,857  
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

หน่วย : บาท 

 
2561 2560 2559 

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน (ต่อ) 
  

เจา้หน้ีการคา้ 120,714,070  (142,081,853) 89,306,281  

เจา้หน้ีอ่ืน (490,540,865) 14,412,452  23,792,541  

เงินรับล่วงหนา้ตามสญัญาก่อสร้าง 34,671,612  (266,231,482) 318,696,559  

เงินประกนัผลงานจากผูรั้บเหมาช่วง 8,782,966  (4,948,350) 11,111,217  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอออกใบกาํกบัภาษี 7,424,238  44,346,121  (27,490,367) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (65,557) (1,358,492) 227,342  

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินจากตน้ทุนในการแกไ้ขงานก่อสร้างฯ (17,301,951) (26,078,878) - 

จ่ายชาํระประมาณการหน้ีสินระยะสั้น - - (31,800,000) 

จ่ายชาํระหน้ีประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง (7,889,669) - - 

จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังาน (3,413,680) (3,007,400) (777,700) 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 196,648,903  795,486,474  1,702,574,265  

จ่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (216,576,121) (256,387,990) (240,055,322) 

รับคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย    33,089,342            205,844,963  -  

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน     13,162,124            744,943,447      1,462,518,943  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
   

รับดอกเบ้ีย 4,054,247  10,781,323  12,275,984  

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (1,742,738,861) (1,994,543,703) (2,489,122,709) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 2,305,912,628  1,672,591,706  2,206,765,975  

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว - 48,183,853  (48,370,577) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย - - 30,000,000  

เงินสดจ่ายให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - (30,000,000) 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (190,000,000) (88,000,000) (40,000,000) 

รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 155,000,000  213,000,000  - 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (145,679,800) (200,064,000) (599,400,000) 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (127,261,033) (140,060,082) (219,259,913) 

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,275,099) (2,220,830) (3,824,477) 

จ่ายเงินทดรองค่าสิทธิการเช่าท่ีดินรอการจดทะเบียนฯ (9,000,000) - - 

รับคืนเงินทดรองค่าสิทธิการเช่าท่ีดินรอการจดทะเบียนฯ 9,000,000  - - 

ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 261,428,969  - - 

ขายอุปกรณ์ 19,560,198  9,440,410  7,669,088  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระคํ้าประกนั 28,395,106  5,567,267  117,544,315  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 562,396,355  (465,324,056) (1,055,722,314) 
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จํากดั (มหาชน)  

งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 

หน่วย : บาท 

 
2561 2560 2559 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
   

จ่ายดอกเบ้ีย - (3,717,863) (15,659,158) 

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นบริษทั (271,893,351) (239,979,421) (191,965,468) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 99,140,187  160,000,000  

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - (160,000,000) 

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสั้น - (160,000,000) - 

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู ้  - (350,000,000) 

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืน (4,767,321) - - 

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (29,838,566) (33,907,987) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (276,660,672) (334,395,663) (591,532,613) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 298,897,807  (54,776,272) (184,735,984) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 375,899,459  430,675,731  615,411,715  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี         674,797,266          375,899,459          430,675,731  

 

  

13.1.2 อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2559 2561 2560 2559 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 
  

 
  

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.67 1.71     1.27         2.23         1.84         1.03  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.16 1.21     0.89        1.54         1.30        0.91  

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.16 9.29     7.94         5.93        9.05         7.75  

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 59.27 39.29    45.97        61.55       40.31        47.10  

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 47.36 56.28   45.91        46.39      55.34        45.08  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 7.71 6.49        7.95         7.87         6.60         8.10  

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 17.07 20.16   13.95        17.01      20.00       13.72  

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 21.38 18.11      26.16        21.46       18.25        26.60  

Cash Cycle (วนั) 45.60 27.67 27.76             47.96       28.66 28.60  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร 
      

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 16.31 19.80 17.44 15.22 19.24 16.79 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 10.48 13.93 12.75 11.98 15.05 13.74 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 7.95 10.76 10.58 9.32 11.82 11.52 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 11.23 21.26 22.10 12.36 22.24 23.03 
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ตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
  

 
 

 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 5.84 10.13 10.45 8.60 14.10 13.18 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 21.97 32.75 41.08 106.59 140.93 118.77 

อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.73 0.94 0.99             0.92         1.19         1.14  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  
  

 
 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.41 0.44     0.50         0.28         0.33         0.40  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.70 0.78     0.98         0.39         0.49         0.68  

อตัราส่วนความสามารถการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 1.27 13.44 24.93           4.43     449.70        93.25 

สูตรการคํานวณอตัราส่วนทางการเงิน 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง สินทรัพยห์มุนเวียน อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) ตน้ทุนขายสินคา้ + ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 

หน้ีสินหมุนเวียน  สินคา้คงเหลือเฉล่ีย 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) เงินสด + เงินลงทุนชัว่คราว + ลูกหน้ีสุทธิ อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) ตน้ทุนขายสินคา้ + ค่าใชจ่้ายในการขาย 

 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน  เจา้หน้ีการคา้เฉล่ีย 

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) ขายสุทธิ ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 365 

 

ลูกหน้ีการคา้ก่อนหักค่าเผือ่เฉล่ีย  อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 365 ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 365 

 

อตัราหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)  อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี (เท่า) 

Cash Cycle (วนั) ระยะเวลาเก็บหน้ี + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย - ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย 

 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร 

อตัรากาํไรขั้นตั้น (%) รายได ้- ตน้ทุน อตัรากาํไรสุทธิ (%) กาํไรขาดทุนสุทธิ 

 

รายได ้  รายไดร้วม 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) กาํไรขาดทุนสุทธิ 

 

รายได ้  รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เฉล่ีย 

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) กาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) กาํไรสุทธิ + ค่าเส่ือมราคา 

 

รวมสินทรัพยเ์ฉล่ีย  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เฉล่ีย 

 
อตัราหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 

รวมรายได ้  

 รวมสินทรัพยเ์ฉล่ีย  

 
 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพย ์(เท่า) รวมหน้ีสิน อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) รวมหน้ีสิน 

 

รวมสินทรัพย ์  รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 

อตัราส่วนความสามารถการชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 

 

กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

ดอกเบ้ียจ่าย 
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A 

การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ท่ีผ่านมา มีกําไรสุทธิ 

จํานวน 590.84 ล้านบาท ในขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสําหรับปี 985.15 

ล้านบาท คิดเป็นกําไรลดลง 394.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.03 รายได้หลกัจากการก่อสร้างลดลงท่ีลดลง

เป็นผลมาจากการกลบัสูว่งจรทางธุรกิจเข้าสูข่ัน้เร่ิมต้นอีกครัง้ของวงจรการก่อสร้างจากท่ีเคยเติบโตมาตลอด

ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ของบริษัท กล่าวคือถ้าบริษัทอยู่ในช่วงเร่ิมต้น

การก่อสร้าง ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในระดบัรากฐานหรืองานใต้พืน้ดิน ย่อมมีความคืบหน้าน้อยกว่า

งานก่อสร้างท่ีบนพืน้ดนิท่ีสามารถเดนิหน้าก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทมีงานก่อสร้างท่ียงั

ไมไ่ด้สง่มอบงานในปี 2561 รวม 29 โครงการ คิดเป็นมลูคา่งานทัง้หมดประมาณ 22,738 ล้านบาท มีมลูคา่

งานคงเหลือจํานวน 10,357 ล้านบาท และในระหว่างปี 2561 บริษัทยงัคงได้รับความไว้วางใจทัง้จากลกูค้า

เก่าและลูกค้าใหม่ ท่ีได้มอบหมายให้บริษัทเข้ารับงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้เน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานการ

ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนด การรักษามาตรฐานงาน การปฏิบตัิตามสญัญา การพฒันาบคุคลากร

และเทคโนโลยีการก่อสร้าง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัท

ได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างโครงการใหม ่ดงันี ้

   - โครงการพกัอาศยั                  จํานวน 5 โครงการ       มลูคา่รวม  2,087 ล้านบาท 

   - โครงการอาคารสํานกังาน/อาคารพานิชย์  จํานวน 4 โครงการ          มลูคา่รวม     3,123 ล้านบาท 

   - โครงการศนูย์การค้า ช๊อปปิง้มอลล์      จํานวน 1 โครงการ          มลูคา่รวม 1,766 ล้านบาท 

                        รวม      จํานวน 10 โครงการ        มลูคา่รวม     6,976 ล้านบาท 

รายได้ค่าก่อสร้างลดลง 1,885.98 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.74 ปี 2561 จํานวน 

6,789.35 ล้านบาท ปี 2560 จํานวน 8,675.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทมีโครงการก่อสร้างท่ีเร่ิม

โครงการและอยู่ในขัน้ตอนการวางรากฐานของโครงการในปี 2561 จํานวน 10 โครงการซึ่งกลุ่มรายได้หลกั 

คือ โครงการก่อสร้างประเภทงานอาคารท่ีพกัอาศยั โครงการก่อสร้างอาคารสํานกังาน โครงการก่อสร้าง

ศนูย์การค้า ช้อปปิง้มอลล์ และโครงการก่อสร้างโรงแรมโดยคดิเป็นร้อยละ 72.02 ร้อยละ14.18 ร้อยละ 8.57 

และร้อยละ 5.23 ตามลําดบั 
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รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ 30.51 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 7.84 ปี 2561 จํานวน 

419.76 ล้านบาท ปี 2560 จํานวน 389.26 ล้านบาท ซึ่งรายได้ท่ีเพิ่มขึน้หลกัมาจากการเพิ่มขึน้จากบริษัท 

ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด จํานวน 26.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.20 ของรายได้ที

เพิ่มขึน้ทัง้หมด และกลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์นีถื้อเป็นธุรกิจกลุ่มรองท่ีสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทได้เป็น

อยา่งดี โดยมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียของธุรกิจบริการของกลุม่บริษัทเทา่กบัร้อยละ74.46 

สําหรับสัดส่วนต้นทุนจากการก่อสร้างต่อรายได้จากการก่อสร้างมีสัดส่วนลดลงเม่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างปี ในปี 2561 สดัส่วนดงักล่าวเท่ากับร้อยละ 84.80 สําหรับปี 2560 สดัส่วนฯ เท่ากับร้อยละ 80.82 

หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.98 เน่ืองมาจากราคาต้นทนุวสัดกุ่อสร้าง  และคา่แรงงานในการก่อสร้าง ท่ีถือ

เป็นต้นทนุหลกัอยู่ในช่วงทรงตวัตามสภาวะเศรษฐกิจ แตอ่ย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการวางแผนควบคมุราคา

วสัดุก่อสร้างท่ีถือเป็นต้นทุนหลกัของกิจการโดยมีการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง 

ควบคูก่บัปริมาณความต้องการท่ีต้องใช้ในการผลิต โดยอ้างอิงราคาตลาดและทิศทางของราคาตลาด  เพ่ือ

ใช้เป็นตวัช่วยในการต่อรองต่อผู้ขายเม่ือมีการสัง่ซือ้ในปริมาณมาก และเพ่ือใช้ในการบริหารต้นทนุให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ 

สดัส่วนต้นทุนจากการให้บริการต่อรายได้ค่าบริการมีสดัส่วนเพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี ในปี 

2561 สดัส่วนดงักล่าวเท่ากับร้อยละ 65.77 สําหรับปี 2560 สดัส่วนฯ เท่ากับร้อยละ 66.39 หรือลดลงใน

อตัราร้อยละ 0.62 เน่ืองมาจากบริษัทมีการทยอยเปิดพืน้ท่ีจากปรับปรุงพืน้ท่ีการให้บริการท่ีบริษัท ซี เอส 

เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด (บริษัทย่อย) แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนคงท่ียังคงเท่าเดิม ซึ่งการเปิด

พืน้ท่ีการให้บริการดงักล่าวเป็นเหตท่ีุส่งผลให้สดัส่วนต้นทุนจากการให้บริการตอ่รายได้คา่บริการลดลง แต่

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการวางแผนเก่ียวกับการบริหารต้นทนุคา่บริการได้เป็นอย่างดี ซึ่งการบริหารงานเป็น

กลุม่ธุรกิจทําให้บริษัทสามารถมีอํานาจในการตอ่รอง สําหรับการตกลงทําสญัญาตา่งๆ กบัคูค้่าได้ในราคาท่ี

เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารในปี 2561 มีจํานวน 519.32 ล้านบาท ในขณะท่ีช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 

มีจํานวน 488.16 ล้านบาท เพิ่มขึน้จํานวน 31.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.38 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของ

ค่าใช้จ่ายบริหารสองส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของบริษัทแม่ในงบเฉพาะกิจการท่ีเพิ่มขึน้

จํานวน 27.63 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้หลัก ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากร อย่างไรก็ตามหาก

เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ โดยปี 2561 สัดส่วนดงักล่าว

เทา่กบัร้อยละ 6.99 สําหรับปี 2560 สดัสว่นฯ เทา่กบัร้อยละ 5.33 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 1.66 

 

 



   บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                            
 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1)    

 
    สว่นที่ 3 หวัข้อ  14 หน้า 3 

ผลการดาํเนินงานจากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงนิรวม  

รายได้ 

โดยงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับปี 2561 มีผลกําไร 590.84 ล้านบาท ในขณะช่วงเวลาเดียวกนั

ของปี 2560 บริษัทมีผลกําไร 985.15  ล้านบาท ซึ่งมีผลประกอบการลดลง 394.31 ล้านบาท หรือลดลงร้อย

ละ 40.03 โดยมีสาเหตกุารเปล่ียนแปลงของผลการดําเนินงาน ดงันี ้

• รายได้จากการก่อสร้างลดลง โดยปี 2561 มีจํานวน 6,789.35 ล้านบาท สําหรับปี 2560 มี

จํานวน 8,675.33  ล้านบาท ลดลง 1,885.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.74 ซึ่งสามารถจําแนกรายได้

จากสายผลิตภณัฑ์ตามประเภทของงานก่อสร้างตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

 

- รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรงประเภทอาคารท่ีพักอาศยัในปี 2561 มีจํานวน  4,759.59 

ล้านบาท ลดลง 1,381.81 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 22.50 จากปี 2560 และ ลดลง 999.87 ล้านบาท 

หรือเท่ากับ ร้อยละ 17.36  เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2559 เน่ืองจากกลุ่มบริษัทได้เข้ารวมประมูลโครงการ

ก่อสร้างตา่ง ๆ ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน  

 

- รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรงประเภทอาคารสํานักงาน / อาคารพาณิชย์ในปี 2561 มี

จํานวน 714.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 222.99 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 45.32 เน่ืองจากได้มีการเร่ิมโครงการ

ก่อสร้างใหมใ่นระหวา่งปี 2561 จํานวน 4 โครงการ 

 

- รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรงประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในปี 2561 ไม่มีจํานวนโครงการ

เพิ่มแตเ่ป็นรายได้ตอ่เน่ืองมาจากการรับงานในปี 2559 และ 2560 จํานวน 354.76 ล้านบาท หรือเท่ากบัร้อย

ละ 5.23 จากปี 2560  จํานวน 880.45 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10.15 จากปี 2559 เน่ืองจากปี 2560 

ได้รับโครงการก่อสร้างมาใหมแ่ละได้เร่ิมดําเนินการแล้วในระหวา่งปี 2560 และตอ่เน่ืองมาปี 2561 

 

- รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรงประเภทศูนย์การค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ชอปปิ้งมอลล์ในปี 

2561 มีจํานวน 582.01 ล้านบาท ลดลง 135.75 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 18.91จากปี 2560 มีจํานวน 

717.76 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1,891.82 จากปี 2559 ท่ีมีจํานวน 333.87 ล้านบาท เน่ืองบริษัทได้รับการ

ประมลูโครงการและเร่ิมดําเนินการก่อสร้างโครงการใหมใ่นปี 2560 และดําเนินการก่อสร้างตอ่เน่ืองมาจนถึง

ปี 2561 
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- รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2561 มีจํานวน 167.58 

ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 100.00 จากปี 2560และได้เร่ิมดําเนินการก่อสร้างแล้วในระหวา่งปี 2561 

 

โดยภาพรวมสรุปโครงสร้างรายได้ ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

สายผลิตภณัฑ์/กลุม่ธุรกิจ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % 

รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรง       

- อาคารท่ีพกัอาศยั 4,759.59 64.07 6,141.40 67.07 5,759.46 71.74 

- อาคารสาํนกังาน/อาคารพาณิชย์ 714.99 9.63 492.00 5.37 362.20 4.51 

- สถาบนั 210.42 2.83 - - - - 

- โรงแรมและรีสอร์ท 354.76 4.78 880.45 9.62 700.85 8.73 

- โครงการสาธาราณปูโภคพืน้ฐาน - - 717.76 7.84 29.22 0.36 

- โรงงานอตุสาหกรรม 167.58 2.25 - - 319.33 3.98 

-ศนูย์การค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ช้อปปิง้มอลล์ 582.01 7.84 443.72 4.85 333.87 4.16 

รายได้จากการก่อสร้าง 6,789.35 91.40 8,675.33 94.74 7,504.93 93.48 

รายได้จากการให้บริการห้องพกั 419.76 5.65 389.26 4.25 338.09 4.21 

ดอกเบีย้รับ 3.61 0.05 6.42 0.07 7.23 0.09 

เงินชดเชยคา่เสยีหาย - - - - 58.51 0.73 

โอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - - 40.99 0.51 

กําไรจากการจําหนา่ยและตดับญัชีทรัพย์สนิ 141.47 1.90 8.37 0.09 4.07 0.05 

รายได้อ่ืน 74.11 1.00 77.31 0.84 74.28 0.93 

รายได้รวม 7,428.30 100.00 9,156.69 100.00 8,028.10 100.00 

บริษัทมีรายได้รวมสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ในปี 2561 จํานวน 7,428.30 ล้านบาท  ปี 2560 

จํานวน 9,156.69 ล้านบาท ลดลงจํานวน 1,728.39 ล้านบาท หรือเทา่กบั ร้อยละ 18.88 โดยรายได้หลกัเป็น

รายได้จากการเป็นผู้ รับเหมาโดยตรง จํานวน 6,789.35 ล้านบาท หรือเท่ากบั ร้อยละ 91.40 ของรายได้รวม

สุทธิ ซึ่งมาจากประเภทงานอาคารท่ีพักอาศยั อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า ช้อปปิ้ง

มอลล์ และโรงแรมและรีสอร์ทตามลําดบั 
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รายได้จากการให้บริการห้องพัก 

 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการห้องพกั จํานวน 419.76 ล้านบาท ในปี 2561 และจํานวน 389.26 

ล้านบาท ในปี 2560  เพิ่มขึน้ 30.50 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.84 การเพิ่มขึน้ของรายได้เป็นผลมาจากบริษัทซี 

เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั (บริษัทย่อย) ในระหว่างปี 2560ได้เข้าซือ้กรรมสิทธ์ิห้องชุดอาคาร

เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์ ภายใต้การบริหารงานของแบรนด์ “Akyra” ทัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทใน

การขยายการดําเนินการไปในธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ในลกัษณะการขยายตวัไปข้างหน้า และใช้กลยทุธ์ลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพ อีกทัง้ทําเลท่ีตัง้อยู่ในย่านธุรกิจและมีลูกค้าท่ีเป็นทัง้ชาวไทยและ

ชาวตา่งชาตจิงึสามารถดําเนินธุรกิจและสร้างรายได้ให้กบับริษัทได้ทนัที 

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซือ้กรรมสิทธ์ิห้องชุดอาคาร

เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์ เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์พร้อมสิ่งอํานวยความ

สะดวกอย่างครบครันกลางใจเมือง ด้วยจํานวนห้องพกั 148 ห้อง ตัง้อยู่ท่ีซอยสุขมุวิท 55 (ทองหล่อ) ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองตนั เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีรายได้จากการให้บริการห้องพกัในปี 2561 จํานวน 

247.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 26.30 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 11.91  มีสดัส่วนเท่ากับร้อยละ 58.88 ของ

รายได้คา่บริการในงบการเงินรวม และมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียในปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 61.21 

 บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากัด (บริษัทย่อย) โครงการ 1 Citadines Grand 

Central Sriracha เร่ิมเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2558  เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน ด้วยจํานวนห้องพกั 136 ห้อง ตัง้อยู่ท่ีอําเภอศรีราชา จงัหวัด

ชลบุรี มีรายได้จากการให้บริการห้องพักในปี 2561 จํานวน 58.35 ล้านบาท ลดลง 1.32 ล้านบาท หรือ

เท่ากับร้อยละ 2.21 จากปี 2560 จํานวน 59.67 ล้านบาท มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 13.90 ของรายได้

คา่บริการในงบการเงินรวม และมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียในปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 83.63 

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) สาขา 1 โครงการ เดอะ ดชัเชส โฮเต็ล แอนด์ เรสซิ

เด็นท์ เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน ด้วยจํานวนห้องพกั 166 ห้อง 

ตัง้อยู่ท่ีถนนหลงัสวน ลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร มีรายได้จากการให้บริการห้องพกัในปี 2561 

จํานวน 114.25 ล้านบาท ลดลง 5.13 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.30 จากปี 2560 จํานวน 119.38 ล้าน

บาท มีสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ 27.22 ของรายได้คา่บริการในงบการเงินรวม และมีอตัราการเข้าพกัเฉล่ียในปี 

2561 เทา่กบัร้อยละ 78.55 
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 บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากดั (บริษัทย่อย)  ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้กู้ เงินเพ่ือใช้ในการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือดําเนินธุรกิจในระดบั 3-4 ดาว ภายใต้ตราสญัลกัษณ์ X2 ช่ือโรงแรม ครอส ท ูไวบ์ ภูเก็ต 

ป่าตอง เซ็นเตอร์ จํานวนห้องพกั 326 ห้อง และประกอบด้วยสิ่งอํานวนความสะดวกตา่ง ๆ เช่น ร้านอาหาร 

สระว่ายนํา้ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องฉันทนาการ ร้านขายของท่ีระลึก และท่ีจอดรถ ซึ่งในปัจจุบนัอยู่ระหว่าง

เตรียมโครงการ ซึง่บริษัทยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาคา่ออกแบบโครงการก่อสร้างโรงแรมและภาระผกูพนั

อ่ืนจํานวน 6 สญัญา มลูคา่สญัญา 17.64 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คงเหลือ 10.24 ล้านบาท  

 บริษัท เจที เทน จํากดั (บริษัทย่อย)ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้กู้ เงินเพ่ือไปใช้ในการวางมดัจํา

ค่าเช่าท่ีดินท่ีใช้ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการนีต้ัง้อยู่ท่ี อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอมเทียน 

จงัหวดัชลบรีุ ซึ่งตัง้อยู่ในซอยนาจอมเทียน 10  เป็นโครงการโรงแรม สูง 6 ชัน้ ด้วยห้องพกัประมาณ 120 

ห้อง  โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีทางโรงแรมจดัเตรียมไว้ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้องและพืน้ท่ี

สาธารณะ แผนกต้อนรับ 24 ชัว่โมง ห้องปลอดบหุร่ี  ห้องนอนติดระเบียง ห้องนอนวิวทะเล ท่ีจอดรถ และ

บริการรถรับ-สง่ถึงสนามบนิ เป็นต้น และยงัมีในส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกทางนนัทนาการท่ีจดัเตรียม

ไว้ให้บริการอย่างครบครัน เช่น ห้องฟิตเนส ซาวน่า สวนสาธารณะ ร้านอาหาร และสระว่ายนํา้กลางแจ้ง  

เป็นต้น ซึ่งบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาค่าออกแบบโครงการก่อสร้างโรงแรมและภาระผูกพนัอ่ืน

จํานวน 5 สญัญา มลูคา่สญัญา 16.04 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คงเหลือ 14.21 ล้านบาท  

กาํไรจากการจาํหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน  

กําไรจากการจําหน่ายและตดับญัชีทรัพย์สินมีจํานวน 141.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 133.10 ล้านบาท 

จากปี 2560 เน่ืองจากในระหว่างปี 2561 บริษัทแม่ขายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเป็นท่ีดินจึงเป็นผลให้

กําไร จากการจําหนา่ยและตดับญัชีทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 

ดอกเบีย้รับ 

 บริษัทมีดอกเบีย้รับในปี 2561 จํานวน 3.61 ล้านบาท โดยปี 2560 มีจํานวน 6.42 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 2.81 ล้านบาท เน่ืองจากในระหว่างปี 2561 บริษัทเปล่ียนรูปแบบการลงทนุจากการลงทนุในตัว๋เงิน

ระยะสัน้ท่ีได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ มาเป็นการลงทุนในกองทุนรวมท่ีได้รับผลตอบแทนในรูปการ

เปล่ียนแปลงของมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุ (รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 5) 

ต้นทุนจากการก่อสร้าง 

 สดัสว่นต้นทนุจากการก่อสร้างตอ่รายได้จากการก่อสร้าง โดยปี 2561 มีอตัราร้อยละ 84.80 สําหรับ

ปี 2560 มีอตัราร้อยละ 80.82 หรือเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 3.98 โดยต้นทุนท่ีสําคญั ได้แก่ ค่าวสัดอุุปกรณ์

การก่อสร้าง คา่แรงงาน และคา่จ้างงานผู้ รับเหมาช่วง รวมถึงคา่เส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ซึ่ง

ต้นทนุหลกัของการก่อสร้างจะผนัแปรไปตามรายได้ท่ีเพิ่มขึน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวางแผนในการ
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ควบคมุราคาค่าวสัดกุ่อสร้างท่ีใช้ในการผลิตก่อสร้างดงัท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น และมีการนําเทคโนโลยีใหม่

เข้ามาชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น การลงทนุในทาวเวอร์เครนใหม่ พร้อมทัง้มีการคิดค้นวิธีการ

ปฏิบตัิงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเพิ่มคณุภาพ ประสิทธิภาพให้กบังานก่อสร้างอีกทัง้ยงัทําให้สามารถลดและ

บริหารต้นทนุในการเก็บงานได้อีกด้วย นอกจากนีแ้ล้วยงัทําให้สามารถบริหารระยะเวลาในการปฏิบตัิงานซึ่ง

เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

 ด้านคา่แรงงานบริษัทได้มีการวางแผนงานท่ีจะจดัตัง้โครงการพัฒนาช่างฝีมืออย่างยั่งยืน โดยใน

ตลาดแรงงานปัจจบุนัช่างฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญงานนัน้หายาก บริษัทจึงได้จดัตัง้ศนูย์ฝึกแรงงาน เพ่ือเป็น

การเพิ่มช่างฝีมือในตลาดแรงงานในประเทศ อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ

ช่างฝีมือ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือท่ีมีความเช่ียวชาญในงานเฉพาะทางในแตล่ะลําดบัขัน้สายงาน โดยในปี 

2561 มีสดัส่วนต้นทุนค่าแรงงานจากการก่อสร้างร้อยละ 22.36 ในปี 2560 มีสดัส่วน 18.44 เพิ่มขึน้ร้อยละ  

3.92 การเพิ่มขึน้ของค่าแรงงานการเพิ่มอตัราเป็นผลมาจาก ค่าแรงงานของบริษัทซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานท่ีต้องมีการปรับเพิ่มขึน้ทกุปี โดยบริษัทมีการวางแผนในการควบคมุคา่แรงงานให้อยู่ในงบประมาณ 

เน่ืองจากคา่แรงงานเป็นปัจจยัหลกัท่ีเป็นตวัแปรให้โครงการได้รับผลกําไรหรือขาดทนุ ซึ่งบริษัทคอ่นข้างจะ

ระมัดระวังในการวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนนีเ้ป็นอย่างมาก นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทยังคงให้

ความสําคญัตอ่การดแูลคณุภาพความเป็นอยูข่องแรงงาน เพ่ือเป็นการจงูใจให้แรงงานเกิดความรักองค์กร มี

แผนงานการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มขีดความสามารถ และคุณภาพความเป็นอยู่อย่างต่อเน่ือง 

(รายละเอียดการพฒันาศกัยภาพแรงงาน หวัข้อ 3. ปัจจยัความเส่ียง) 

ต้นทุนจากการให้บริการห้องพัก 

 บริษัทมีต้นทนุจากการให้บริการห้องพกัในปี 2561 จํานวน 276.10 ล้านบาท  จากปี 2560  จํานวน 

258.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.83 ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากต้นทนุการ

ให้บริการโครงการ เอท ทองหลอ่ เรสซิเด้นท์ ท่ีบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั (บริษัทย่อย) 

ได้เข้าซือ้กรรมสิทธ์ิห้องชดุในระหวา่งปี 2559 ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น และสอดคล้องกบัรายได้จากการ

บริการท่ีเพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกนั 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 เท่ากบั 519.32 ล้านบาท โดยปี 2560 เท่ากับ 488.16 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ 31.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.38 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของ

บริษัทแม่ เพิ่มขึน้จํานวน 27.63 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลกัท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับุคลากรและ

การพัฒนาบุคลากรของบริษัท และการเพิ่มขึน้จากการปรับฐานเงินเดือนและโบนัส ในระหว่างปี 2561 

บริษัทได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับ มีทัง้การจัดการ

ฝึกอบรมภายใน ท่ีบริษัทเชิญผู้ เช่ียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนกังาน และมีทัง้การส่งพนกังานไป
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อบรมภายนอก เพ่ือเป็นการเพิ่มมมุมอง ทศันคติให้พนกังานนํามาประยกุต์ใช้ในการทํางานให้งานออกมามี

ประสิทธิภาพสงูสดุ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ในปี 2561 จํานวน 17.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2560  จํานวน 

34.69  ล้านบาท ลดลง 16.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.86 ค่าใช้จ่ายอ่ืนได้แก่ หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสูญ 

ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการตัง้หนีส้งสยัจะสูญ โดยหากมีข้อบง่ชีถึ้งความสามารถในการชําระหนี ้ฐานะทาง

การเงิน การดําเนินธุรกิจของลูกหนีอ้ย่างมีนยัสําคญั บริษัทจะดําเนินการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญทันที 

รวมถึงการตดิตามทวงถามอยา่งตอ่เน่ือง และประมาณการผลขาดทนุจากภาระหนีส้ินจากคดีฟ้องร้อง  

ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2561 มีจํานวน 164.91 ล้านบาท ลดลง 112.51 ล้านบาท หรือเท่ากับ

ร้อยละ 40.56 ปี 2560 มีจํานวน 277.41 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้เป็นผลมาจากกําไรสทุธิจากการ

ดําเนินงานประจําปีท่ีลดลง 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในปี 2561 บริษัทมีผลกําไรสทุธิ จํานวน 590.84 ล้านบาท ในปี 2560 จํานวน 985.15 ล้านบาท 

ลดลง จํานวน 394.31  ล้านบาท หรือเทา่กบัลดลงร้อยละ 40.03  ซึง่สามารถเปรียบเทียบอตัราสว่นแสดง

ความสามารถในการทํากําไรในรูปแบบตา่งๆ ได้ดงันี ้

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการ

ทํากําไร 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนว่ย : ร้อยละ) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 16.31% 19.80% 17.44% 15.22% 19.24% 17.93% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 10.48% 13.93% 12.75% 11.98% 15.05% 13.74% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 7.95% 10.76% 10.58% 9.32% 11.82% 11.52% 

ฐานะทางการเงนิจากงบแสดงฐานะการเงนิ – งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ สําหรับปี 2561 จํานวน 10,294.82 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันในปี 2560 จํานวน 363.87 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 3.66 ซึ่งเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงรายการสินทรัพย์ตา่ง ๆ ดงันี ้  
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สินทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 87.73 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 2.06 สาเหตหุลกัมาจาก 

- ลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ การเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ารค้าของบริษัทเป็นการเพิ่มขึน้ตามประเพณีทาง

การค้าปกติของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีการรับงานโครงการก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองจากปีก่อนทัง้

ด้านจํานวนโครงการและขนาดโครงการ นอกจากนีแ้ล้วการท่ีลกูหนีเ้พิ่มขึน้เป็นผลมาจากความ

คืบหน้าของงานโครงการก่อสร้างถึงขัน้ความสําเร็จของงานตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาในช่วง

ใกล้ปลายปี แต่วันครบกําหนดชําระหนีอ้ยู่ในปีถัดไป จึงเป็นสาเหตท่ีุทําให้ลกูหนีก้ารค้าเพิ่ม

สงูขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 

- ลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึน้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนีห้มนุเวียนอ่ืนในงบการเงินรวม เป็น

ผลมาจากการเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้รมสรรพากรจากการขอคืนภาษีมลูคา่เพิ่ม 

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ เป็นผลมาจากบริษัทแม่ได้มีการสั่งซือ้เหล็กเข้ามาเพ่ือเตรียมตัวทํา

โครงการก่อสร้างในชว่งต้นเดือนมกราคม 2562 

- เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้ รับเหมาช่วงเพิ่มขึน้เป็นผลมาจากการวางแผนการควบคุมต้นทุนการ

ก่อสร้าง ซึ่งเป็นการวางเงินมดัจําค่าเหล็กท่ีใช้สําหรับการก่อสร้าง โดยบริษัทมีหน่วยงานท่ีทํา

หน้าท่ีประเมินราคาของเหล็กและวสัดกุ่อสร้างอ่ืน ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ ราคาตลาด และมี

การประเมินแนวโน้มของราคาวัสดุดังกล่าว การประเมินราคาเหล็กและวัสดุอ่ืนๆ จะทํา

พิจารณาควบคูไ่ปกบัแผนงานก่อสร้างและปริมาณของท่ีต้องการใช้ในการก่อสร้างในระยะเวลา 

1 ปีข้างหน้า เพ่ือเป็นการควบคมุต้นทนุการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไว้ 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง 276.14 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 4.87 สาเหตหุลกัมาจาก 

- เงินลงทนุเผ่ือขายเพิ่มขึน้ 150.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.97 เป็นผลมาจากราคาของ

เงินลงทนุหลกัทรัพย์เพ่ือขายของบริษัทท่ีถือได้มีการปรับราคาเพิ่มขึน้ โดยการเพิ่มขึน้ของราคา

หลกัทรัพย์เผ่ือขายนีเ้ป็นไปในทิศทางท่ีส่วนกับดชันีหุ้นของตลาดหลกัทรัพย์ท่ีลดลงและราคา

หลกัทรัพย์ตวันีก้ลบัสงูขึน้ 

- เงินลงทนุระยะยาวเพิ่มขึน้ 19.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10,382.43 เป็นผลมาจากเงิน

ลงทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทใช้วิธีการบริหารเงินสดในมือ ให้ได้รับ

ผลตอบแทนสงูสดุในแตล่ะชว่งเวลาของเงินท่ีได้มาจากการประกอบกิจการในแตล่ะชว่งเวลา 

- อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุลดลง 99.92 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 96.79 เป็นผลมาจาก

การขายท่ีดนิท่ีบริษัทแมถื่อไว้เพ่ือการเก็งกําไรให้แก่บริษัทแหง่หนึง่ 

- ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์ เพิ่มขึน้ 120.02 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.97 เป็นการเพิ่มขึน้ของ

ทรัพย์สินบริษัทยอ่ย 2 แหง่ ได้แก่ 
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o บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํากดั ท่ีดําเนินก่อสร้างโครงการ ซมัเมอร์เซ็ท 

ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา แล้วเสร็จและจะเปิดบริการในกลางเดือนมกราคม 2562 

o บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีทําการปรับปรุงพืน้ท่ีการให้บริการ

แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561 และได้ทยอยเปิดพืน้ท่ีการให้บริการบางส่วนในช่วงไตร

มาส 3 ของปี 2561 แล้วบางส่วนและจะเปิดให้บริการทัง้หมดในช่วงเดือนมกราคม 

2562 

- สิทธิการเช่า เพิ่มขึน้ 72.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.54 เป็นผลมาจากบริษัทย่อยคือ 

บริษัท เจ ที เทน จํากดัได้เข้าร่วมโครงการทําสญัญาเช่าสิทธ์ิในการก่อสร้างโรงแรมแห่งใหม่ ท่ี

พทัยา จ.ชลบรีุ โดยมีสญัญาเชา่สิทธ์ิอาย ุ30 ปี 

 

หนีสิ้นรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นรวม 

บริษัทมีหนีส้ินรวม ในปี 2561 จํานวน 4,230.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 137.10 ล้าน

บาท หรือเทา่กบัร้อยละ 3.14 โดยมีรายการเคล่ือนไหวหลกัท่ีสําคญั ดงันี ้

- เจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลง 495.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 58.42 การลดลงเป็นผลมาจาก

การลดลงของเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืนทีบริษัทแม่ ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนโครงการค้างจ่ายลดลง

จากปีก่อนเป็นจํานวนมาก 

- เจ้าหนีต้ามแผนปรับโครงสร้างหนี ้ลดลงจํานวน 25.22 ล้านบาท หรือเท่ากบัลดลงร้อยละ 

100.00 เป็นผลมาจากการตดัรายการบญัชีเจ้าหนีต้ามแผนปรับโครงสร้างหนีใ้นระหว่างปี 

2561 เกิดจากสิทธิเรียกร้องในมลูหนีด้งักลา่วหมดอายคุวามตามกฏหมาย 

- เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปี ลดลง 11.41 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 9.54 

เน่ืองจากบริษัทย่อยได้มีการจ่ายชําระหนีแ้ก่ธนาคารตามงวดท่ีถึงกําหนดโดยเป็นไปตาม

ข้อตกลงท่ีได้ทําไว้กบัธนาคารคูค้่า 

- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 9.95 ล้านบาท หรือเท่ากบัลดลงร้อยละ 94.12 เป็นผลมาจากกําไร

สทุธิจากการดําเนินงานท่ีลดลง 

- ประมาณการหนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน ลดลง 14.95 ล้านบาท หรือเท่ากบัลดลงร้อยละ 65.07 เป็น

ผลมาจากโครงการท่ีครบกําหนดรับประกนัมีจํานวนลดลง 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนลดลง 248.86 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 13.26 สาเหตหุลกัมาจาก 
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- เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลง 273.56 ล้านบาทหรือเท่ากบัลดลงร้อยละ 17.04 การลดลงมีสาเหตมุา

จากการจัดประเภทจากเงินกู้ ยืมระยะยาว ไปเป็นเงินกู้ ยืมท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ปีซึ่งจัด

ประเภทและกลา่วไปในการเปล่ียนแปลงของหนีส้ินหมนุเวียนข้างต้น 

นอกจากนีแ้ล้ว บริษัทได้ดํารงไว้ซึ่งอตัราส่วนของหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 เทา่กบั 0.70 : 1 เทา่ ไมเ่กินตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ท่ี เทา่กบั 2.5 : 1 เทา่  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผู้ ถือหุ้ น ในปี 2561 จํานวน 6,064.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2560 

จํานวน 500.96 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 9.00 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ หรือลดลงขององค์ประกอบหลกัได้แก่  

- กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึน้ 356.73 ล้านบาท  

- สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเพิ่มขึน้ 23.95 ล้านบาท  

- องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จํานวน 120.74 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาของ

หลกัทรัพย์ท่ีถือไว้เผ่ือขายมีราคาสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 

สภาพคล่อง  

ภาพรวมของการดําเนินงาน ในด้านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัท ปี 2561 จํานวน 

756.46 ล้านบาท บาทจากปี 2560 จํานวน 436.37 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 73.55 เป็นผลมาจากผล

การดําเนินงานในระหวา่งปี 2561 ซึง่สามารถเปรียบเทียบอตัราสว่นสภาพคล่องในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ดงันี ้

อตัราสว่นสภาพคล่อง งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนว่ย : ร้อยละ) 2561 2560 2559 2561 2560 2559 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เทา่) 1.67 1.71 1.27 2.23 1.84 1.34 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 1.16 1.21 0.89 1.54 1.30 0.91 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคัญในอนาคต 

สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเตมิได้ จากบทท่ี 3  ปัจจยัความเส่ียง หวัข้อความเส่ียงด้านการเงิน 

อยา่งไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัคงมีความมุง่มัน่และพฒันาระบบงาน

ด้านตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง เช่น ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการต้นทนุของบริษัทให้มีความใกล้เคียงกบั

สภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทมีนโยบายในการติดตามดแูลต้นทุนต่างๆ รวมถึงจัดให้มีเคร่ืองมือในการช่วย

ตดิตามให้ต้นทนุอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้บริษัทมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ในธุรกิจอ่ืน ได้แก่ การดําเนินธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ท

เม้นท์ สร้างใหม่เพ่ือการให้เช่า และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีดําเนินธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ท่ี มี

ศกัยภาพ ทําเลท่ีตัง้ดี พร้อมใช้งานและสามารถสร้างรายได้ทนัที   





 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผูบริหาร  
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1. รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง 
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

ความสัมพันธ์ 

ทางครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง 

(1) 
(ปี) 

การศึกษา 

(2) 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายสมชาย ศริิเลศิพานิช 

- รักษาการประธานกรรมการ,  

รองประธานกรรมการ, กรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, 

ประธานคณะกรรมการจดัการ,

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร และ

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

57 -  MBA Operation Management 

  University of Scranton 

  Pennsylvania, USA 

* การอบรม จาก IOD 

  DAP รุ่น 1/2003 

- - 2561 - ปัจจบุนั 

2561 - ปัจจบุนั 

 2558 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

 

2555 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

 2543 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ  

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจ. พีที ทรี แลนด์ 

- บจ. เจที เทน 

- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 

- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ แอนด์ 

แมเนจเม้นท์ 

- บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

- บจ. สยาม ซนิเทค็ แพลนเนอร์ 

 

นายชยัวฒัน์ อศัวินทรางกรู 

- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

67 - Master of Education (Curriculum and         

Teaching  Methodology), Beijing     

  Languages and Cultural  

  University 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

  ม.ธรรมศาสตร์ 

- เนตบิณัฑิต สํานกัอบรม 

  ศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา 

*  IOD DAP รุ่น 24/2004, DCP รุ่น 81/2006 

และACP รุ่น 12/2006 

-The Audit Committee’s Role in Compliance 

and Ethical Culture Oversight : IOD 

- - 2548 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 

2545 - ปัจจบุนั 

 2543 - 2558 

2540 - ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ยซูตีิ ้

- บมจ. โรงพิมพ์ตะวนัออก 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

- บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส 

- บจ. โบ๊ทเฮาส์หวัหนิ 

- บจ. อนัดามนั ลองบีช รีสอร์ท 

- บจ. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริง 

- บจ. รีสอร์ท โฮลดิง้ 

- บจ. ไบรทลลิล่ี (ประเทศไทย) 

- บจ. พรอสเพค คอนซลัติง้ 

- บจ. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง 

(1) 
(ปี) 

การศึกษา 

(2) 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นางสาวเบญจวรรณ์  สนิคณุากร 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

61 - Literature Chinese Language 

(Economics  and Trade), Beijing  

Language and Culture University 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  ม.ธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต, นิตศิาสตร์ บณัฑิต  

ม.ธรรมศาสตร์ 

- เนตบิณัฑิต สํานกัอบรม ศกึษากฎหมาย

แหง่เนตบิณัฑิตยสภา 

* การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 24/2004 , 

DCP รุ่น 79/2006 และACP รุ่น 12/2006 

-The Audit Committee’s Role in 

Compliance and Ethical Culture 

Oversight : IOD 

- - 2559 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

 

2540 - ปัจจบุนั 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 

 

- กรรมการผู้จดัการ 

 

- บลน. เว็ลธ์ เมจิก 

- บมจ. มลัตแิบกซ์   

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

 

- บจ. พรอสเพค คอนซลัติง้ 

 

 

นางองัสณา มัน่คงเจริญ 

- กรรมการ, กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการผู้ มี

อํานาจลงนาม,ผู้ อํานวยการฝ่าย

ทรัพยากรบคุคลและธุรการ  

68 - The Oxford and County Secretarial 

College 

* การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 2/2003 

 

- - 2556 - ปัจจบุนั 

 

2548 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 

แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

- บจ. แนเชอรัล โฮเตล็ สขุมุวิท 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง 

(1) 
(ปี) 

การศึกษา 

(2) 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

ดร. อริชยั รักธรรม 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, 

กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

52 - PH.D in Financial Economics - Peter 

Drucker Graduate School of 

Management, Claremont Graduate 

School, CA - USA. 

- Master of finance and Economics, 

Claremont Graduate School, CA-USA. 

- Master of Science in International 

Finance, University of Idaho, USA  

* การอบรม IOD โดย  

   DAP รุ่น 35/2004 , 

   DCP รุ่น 61/2005 และ 

   ACP รุ่น 15/2006 

-The Audit Committee’s Role in 

Compliance and Ethical Culture 

Oversight : IOD 

- - 2553 - ปัจจบุนั 

 

2552 - ปัจจบุนั 

 

2550 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการอิสระและกรรมการ 

ตรวจสอบ 

- ท่ีปรึกษาด้านบริหารความ

เส่ียง 

- กรรมการ 

 

- บมจ. เอ็ม ลงิค์ เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ 

 

- บมจ. ฝาจีบ 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 
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1. รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง 

(1) 
(ปี) 

การศึกษา 

(2) 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายทวี กลุเลศิประเสริฐ 

- กรรมการอิสระ 

46 - ปริญญาโท การเงิน Golden Gate 

University 

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑิต (เกียรติ

นิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย  

- ประกาศนียบตัร TLCA Executive 

Development Program รุ่นท่ี 4, สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย 

- ประกาศนียบตัร Senior Executive 

Program รุ่นท่ี 20, สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  

* การอบรม จาก IOD DAP รุ่น 35/2005, 

DCP รุ่น 79/2006 และACP รุ่น 12/2006 

* การอบรม จาก TLCA Leadership 

Development Program (LDP) รุ่น 

3/2015 

- - 2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจบุนั 

2551 - ปัจจบุนั 

2550 - ปัจจบุนั 

2547 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

 

 

- บจ. แอคมิ 1975  

- บจ. ดาร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์ 

- บจ. สตีล พลสั แฟบบริเคชัน่ 

- บจ. สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ 

- บจ. แพรคตคิมั เอ็นจิเนียร่ิง  

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

- บจ. สยาม ซนิเทค็ แพลนเนอร์ 

- บจ. บริหารสนิทรัพย์ ไนท์คลบั แคปปิตอล 

                                                               

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

       บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

 

       

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

                                                                             
 

      เอกสารแนบ 1 หน้า  5 

     

1. รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่อ) 

 

ช่ือ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายจิรโมท  พหสูตูร 

 - กรรมการ, กรรมการผู้มีอํานาจลง

นาม และกรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bachelor and  Master Degree, 

Imperial College of Science, 

Technology  and Medicine, 

London, UK  

- High School Education, Sherborne 

School for boys,  Sherborne, UK         

* การอบรม จาก IOD 

DAP รุ่น 105/2013  

 

11.81 บตุรชายของ 

นายสขุมุ พหสูตูร 

  2561 - ปัจจบุนั 

  2561 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

 

  2556 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ/ กรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- บจ. พีที ทรี แลนด์ 

- บจ. เจที เทน 

- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

- บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซท็ แมแนจเม้นท์ 

- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์     

แอนด์ แมเนจเม้นท์ 

- บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ 

 

 

 

นายไพศาล  ตัง้ยืนยง 

- กรรมการอิสระ 

 

54 

 

- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัแหง่รัฐวิสคอนซนิ 

วิทยาเขตเมดสินั สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัแหง่รัฐวิสคอนซนิ 

วิทยาเขตเมดสินั สหรัฐอเมริกา 

* การอบรม จาก IOD 

DAP รุ่น 28/2004                                      

 

- 

 

- 

 

 2559 - ปัจจบุนั 

 

 

- กรรมการอิสระ 

 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

       บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

 

       

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

                                                                             
 

      เอกสารแนบ 1 หน้า  6 

     

2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  

 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง 

(1) 
(ปี) 

การศึกษา 

(2) 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายสขุมุ พหสูตูร 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Master Degree of Civil 

Engineering, M.S.C.F. 

(University of the 

Philippines)  

 

 

 

 

 

 

 

6.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บิดาของ 

นายจิรโมท และ  

นางสาวณิชยา พหสูตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2547 - ปัจจบุนั 

2533 - ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

2531 - ปัจจบุนั 

2531 - ปัจจบุนั 

2531 -  ปัจจบุนั 

2531 - ปัจจบุนั 

  2524 - ปัจจบุนั 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

- บจ. ห้วยมงคลการเกษตร 

- บจ. บางทองสมนัการเกษตร 

- บจ. บางปะกงการเกษตร 

- บจ. หนิเหลก็ไฟการเกษตร 

- บจ. หนองพลบัการเกษตร 

- บจ. ออเงินการเกษตร 

- บจ.นาวงัการเกษตร 

- บจ. สรุศกัดิก์ารเกษตร 

- บจ. ด้านสามการเกษตร 

- บจ. ตะเคียนเตีย้การเกษตร 

 

นางสาวณิชยา พหสูตูร 38 - Master Degree, Risk 

Management, Reading 

University, UK  

11.00 บตุรสาวของ 

นายสขุมุ พหสูตูร 

2558 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

- รองกรรมการผู้จดัการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

- บจ. เอ็นแอนด์ เจ แอสเซท็ แมเนจเม้นท์ 

- บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลตีิ ้ 

- บจ. พิงค์ คาเฟ่ 

 



                                                                                                          
 

       บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

 

       

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

                                                                             
 

      เอกสารแนบ 1 หน้า  7 

     

2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

ช่ือ-สกุล/ 

ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทาง 

การศึกษา 

(2) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ความสัมพันธ์ทาง

ครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายณยศ ปิสญัธนะกลู 

- รองกรรมการผู้จดัการ และกรรมการผู้

มีอํานาจลงนาม  

42 - Bachelor of Engineering in 

Mechanical Engineering of Kasetsart 

University 

- Master of Science in   

  Mechanical Engineering 

  University of California,    

  Irvine, (Irvine, CA, U.S.A) 

- Master of Management,   

  College of Management  

  Mahidol University 

0.08 - 2545 - ปัจจบุนั 

 

- รองกรรมการผู้จดัการ - บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่  

นางสาวนชุนาท  สริิศภุมิตร 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

52 - ปริญญาโท การเงินการธนาคาร 

มหาวิทยาลยัสยาม 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคําแหง 

- ปริญญาตรีบญัชี มหาวทิยาลยัเกริก 

- - 2560 - ปัจจบุนั 

 

  2557 - 2560 

- ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี

และการเงิน 

- ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

นางจงจิต วิธีกล 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

69 - บญัชีบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์ 

   มหาวิทยาลยั  

- -   2561 - ปัจจบุนั 

2542 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

- บจ. เจที เทน 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

       บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

 

       

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

                                                                             
 

      เอกสารแนบ 1 หน้า  8 

     

2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง 

(1) 
(ปี) 

การศึกษา 

(2) 

ในบริษัท (%) 

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร 

(4) 
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายกิตต ิพิริยวิรุตม์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจและ

บคุลากร 

 

47 - อสบ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือ 

- บธ.บ. (บริหารงานก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- รอ.ม.การจดัการภาครัฐและ

เอกชน สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ 

- - 2554 - ปัจจบุนั 

  2546 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ 

- วิศวกรอาวโุส, ผู้ อํานวยการ

ฝ่ายพฒันาธุรกิจและบคุลากร 

 

- หสม. บางบวัทอง อพาร์ทเม้นท์ 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่ 

 

 

นายสวุิชา เศวตศลิา 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 1 

60 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา), 

มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 

- - 2538 - ปัจจบุนั 

 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 1 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

นายวีระพงษ์ ตัง้เบญจากลุ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 2 

60 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา), 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

0.00 - 2547 - ปัจจบุนั 

 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 2 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

นายธวชัชยั ตริไพโรจน์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 3 

59 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา), 

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

- - 2550 - ปัจจบุนั 

  2547 - 2550 

 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 3 

- ผู้จดัการโครงการก่อสร้าง 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

นายชินทตั ณ ระนอง 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 4 

50 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- - 2552 - ปัจจบุนั 

  2546 - 2551 

 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 4 

- ผู้จดัการโครงการก่อสร้าง 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

       บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                    

 

       

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

                                                                             
 

      เอกสารแนบ 1 หน้า  9 

     

2. รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท (ต่อ) 

 

ช่ือ-สกุล/ อายุ คุณวุฒิทาง สัดส่วนการถือ

หุ้น 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง  

(1) 

(ปี) การศึกษา  

(2) 

ในบริษัท (%)  

(3) 

ระหว่างผู้บริหาร  

(4) 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ (5) 

นายอนวุตั ฉตัรมงคลชาต ิ

- ผู้ อํานวยการฝ่ายประมาณราคา 

  และประมลูราคา และเทคนิค 

  วิศวกรรม 

55 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต (โยธา), 

มหาวิทยาลยั เชียงใหม ่

0.02 - 2533 - ปัจจบุนั 

 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายประมาณ

ราคาและประมลู และเทคนิค

วิศวกรรม 

 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

นายโยธิน ตรีรัตนพนัธ์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบัสญัญาและ 

  ต้นทนุ 

53 - วิศวกรรมศาสตร์ 

  มหาบณัฑิต (โยธา),  

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.03 - 2555 - ปัจจบุนั 

 

  2540 - 2555 

 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายกํากบั

สญัญาและต้นทนุ 

- ผู้จดัการสว่นสญัญาและ 

  ควบคมุต้นทนุ 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

นายไพบลูย์  เชษฐโชตริส 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายประกนัคณุภาพและ

ความปลอดภยัในการทํางาน 

54 - วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 

  (ชลประทาน), 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต, (การจดัการ

งานก่อสร้าง), มหาวิทยาลยัสโุขทยั

ธรรมมาธิราช  

- นิตศิาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลยั

สโุขทยัธรรมมาธิราช  

- ประกาศนียบตัร วิชาวา่ความ, 

สภาทนายความ 

- ประกาศนียบตัร เนตบิณัฑิต, เนติ

บณัฑิตยสภา 

0.00 - 2537 - ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายประกนั

คณุภาพและความปลอดภยัใน

การทํางาน 

- บมจ. ซนิเทค็ คอนสตรัคชัน่   

 

หมายเหต ุ:-   *  การอบรมจาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) : / DAP = Director Accreditation  Program, / DCP = Director Certification Program ,/ ACP = Audit Committee Program 

 



                                                                                                          
 

       บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จาํกดั (มหาชน)                                                                                    
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3. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานกุารบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ.2551 ซึ่งมี

ผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีห้น้าท่ีและความรับผิดชอบ มีดงันี ้

- จดัเตรียมการประชมุคณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องและข้อพงึปฏิบตัท่ีิดี 

- ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องในเบือ้งต้น แก่คณะกรรมการบริษัท ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบข้อบงัคบั ของหนว่ยงานทางการท่ี  กํากบัดแูล และข้อ

พงึปฏิบตัด้ิานการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

- ประสานงานให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศ ตอ่หนว่ยงานท่ีกํากบัดแูล ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด 

- ให้ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้รับทราบถึงสิทธิตา่ง ๆ และขา่วสารของบริษัท 

 



 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบรษิัทยอย 



  บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย (ณ 31 ธันวาคม 2561) 

แผนผังโครงสรางการถือหุนของบริษัท 

                                                                            
      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายตัวยอชื่อบริษัท  

1. SCR     : บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด  

2. N Ville :    บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด 

3. CSM    : บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ เมื่อ 9 ตุลาคม 2558 

4. PT 3 Land  : บริษัท พีที ทรี แลนด จํากัด // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ 25 มิถุนายน 2561 

5. JT 10     : บริษัท เจที เทน จํากัด  // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ13 มิถุนายน 2561 

6. NHSU  : บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด 

7. BEM    : บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  

8. BC       : บริษัท บางกอกคลับ จํากัด 

 

RELATED COMPANY  

BC 0.44% 

 

 

BEM 0.49% 

 

 

ASSOCIATED SUBSIDIARY 

NHSU 25.00% 

 

 

SCR 68.00% 

 

N Ville 99.97% 

 

CSM 60.00% 

 

PT 3 Land 69.98% 

 JT 10   84.98% 

 



  บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 
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รายชื่อกรรมการ 

และผูบริหาร 
SYNTEC 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทอืน่ 

SCR N Ville CSM PT3 JT10 NHSU BEM BC 

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช // // // // // //    

นายชยัวัฒน อัศวินทรางกูร /         

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร /         

ดร.อริชัย รักธรรม /         

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ /         

นางอังสณา มั่นคงเจริญ //  //    ///   

นายไพศาล  ตั้งยืนยง /         

นายจิรโมท  หหูสูตร // // // // // //    

นายสุขุม พหูสูตร *         

นางสาวณิชยา พหูสูตร *         

นายณยศ ปสัญธนะกูล *         

นางสาวนุชนาท  สิริศุภมิตร *         

นางจงจติ วิธีกล *    ///     

นายสุวชิา เศวตศิลา *         

นายวีระพงษ ตัง้เบญจากุล *         

นายธวชัชยั ติรไพโรจน *         

นายชินทัต ณ ระนอง *         

นายอนุวตั ฉัตรมงคลชาต ิ *         

นายโยธิน ตรีรัตนพันธ *         

นายไพบูลย  เชษฐโชติรส *         

นายกติติ พิริยวิรุตม *         

หมายเหตุ   :       /  =  กรรมการอิสระ      //  = กรรมการบริหาร ///  =  กรรมการ         * =  ผูบริหาร 
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1.หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

- นายพรอนนัต์ วงษ์นิพนธ์  ตําแหนง่ ผู้จดัการสว่นตรวจสอบภายใน 

- คณุวฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 

- ประสบการณ์ทํางาน งานด้านกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน และงานด้านตรวจสอบภายใน 

บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 

- การฝึกอบรม 

• ห ลัก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บัต ร วิ ช า ชี พ ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  จ า ก ส ม า ค ม 

ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• วิ ธี การประ เมินความ เ ส่ียง เ พ่ื อการวาง แผ นการตรวจ ส อบภายใน  : ส ภา วิช า ชี พ บัญ ชี  

ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

• Internal Audit Model Considerations : จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• Audit Change from Internal Auditor to Consultant : จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย  

 2.   หัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับ (งานกาํกับดูแลการปฎิบัตงิานของบริษัท) 

 -    นางสาวรัฐปวีร์  ลาภนาน  ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีอาวุโส ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ (รักษาการ

ผู้จดัการ สว่นกฎระเบียบและข้อบงัคบั) และเลขานกุารบริษัท (ซึง่แตง่ตัง้เม่ือ 24 กรกฎาคม 2560) 

 - คณุวฒุิทางการศกึษา ปริญญาตรี การจดัการทัว่ไป และ ปริญญาโท วิทยาการจดัการ 

 - ประสบการณ์ทํางาน งานด้านเลขานกุารบริษัท บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส (3 ปี),                                  

บจ. ธนบรีุ พาณิชย์ ลีสซิ่ง (5 ปี) 

 - การฝึกอบรม 

• Fundamentals for Corporate Secretaries : Class 2/2015 : TLCA 

• Advances for Corporate Secretaries : Class 2/2016 : TLCA 

• CSR for Corporate Sustainability : Class 1/2016 : SET 

• Company Secretary Program (CSP) : Class 73/2016 : IOD 

• Company Reporting Program (CRP) : Class 15/2016 : IOD 

• Board Reporting Program (BRP) : Class 23/2017 : IOD 

• Effective Minutes Taking (EMT) : Class 38/2017 : IOD 

• Corporate Social Initiatives for Sustainable Development : Class 1/2017 : SET 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท 
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• Supply Chain and Stakeholder Engagement Class 1/2017 : SET 

• Strategic CSR Management Class 1/2017 : SET 

• CSR Evaluation and Data Management Class 1/2017 : SET 

• Sustainability Risk and Materiality Analysis Class 1/2017 : SET 

• Sustainability Reporting Class 1/2017 : SET 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างาน  

หัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบงัคบัมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกํากับดูแลการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกําหนดของ

หนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหนว่ยงานทางการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

ทัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายด้านการปฎิบตัิตามเกณฑ์ (Compliance Policy) โดย

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการจดัการ ผู้บริหารระดบัสงู หน่วยงานภายในท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพนกังาน

ทกุท่าน ต้องปฎิบตัิงานด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว โดยมีการส่ือสารกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ตระหนักว่าทุกท่านมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบในการศึกษาและทําความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวข้องในงานท่ีตนรับผิดชอบ และปฎิบตัใิห้ถกูต้องครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดอยา่งเคร่งครัด 

 

 



 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ

ประเมินราคาทรัพยสิน 
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การวัดมูลค่ายุตธิรรม 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561จํานวน 3 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารชดุราคาตาม

บญัชี จํานวน 8 ล้านบาท มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ตามเกณฑ์ราคาตลาดจํานวน 11 ล้านบาท ตาม

รายงานลงวนัท่ี 4 มกราคม 2562 การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุถกูจดัลําดบัชัน้การวดัมลูคา่

ยตุธิรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 

การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนท่ีเป็นโฉนดท่ีดินเนือ้ท่ี 55 ไร่ 1 งาน 43 

ตารางวา รวม 6 โฉนด ราคาทนุ 100 ล้านบาท พร้อมสิ่งปลกูสร้างบนท่ีดินทัง้ท่ีมีอยู่แล้ว และ/หรือท่ีจะมีขึน้ในภายหน้า 

ได้ถูกจดทะเบียนจํานองเพ่ือเป็นประกันหนีว้งเงินหนงัสือคํา้ประกันกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน 

700 ล้านบาท ในปี 2561 ได้มีการไถ่ถอนและดําเนินการขาย 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 



 

เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ  
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- ไม่มี  -  

 

 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 
 



 

WWW.SYNTECCON.COM 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

โทร 0-2711-7423 หรือ อีเมล์ ir@synteccon.com  
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