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SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สารจากประธานกรรมการ

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
กรรมการผู้จดั การ
ในป 2559 ที่ ผ า นมาเป น ช ว งเวลาที่ โ ลกต อ ง
เผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ การกอวินาศกรรมในหลายประเทศ รวมถึงการ
เปลี่ ย นแปลงผู นํ า ของประเทศมหาอํ า นาจ ซึ่ ง ย อ มมี
ผลกระทบตอนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการลงทุน
ของโลก ซึ่ ง ป จ จั ย ต า งๆ เหล า นี้ ล ว นมี ผ ลกระทบต อ
ประเทศไทยเปนอยางยิ่ง
โดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปที่ผานมานั้น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ได ป ระเมิ น ผลสถิ ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมใน
ประเทศ (GDP) วามีอัตราการขยายตัวที่รอยละ 3.2 และ
ภาพรวมของธุ ร กิ จ ก อ สร า งในป ที่ ผ า นมานั้ น ยั ง คงมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยไดรับอานิสงสมาจาก
การเรงลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐเปนสําคัญ
รวมถึงการอนุมัติมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ เชน

โครงการบานธนารักษประชารัฐ เปนตน อีกทั้งภาครัฐมี
การผ อ นคลายกฎระเบี ย บต า งๆ ช ว ยให ขั บ เคลื่ อ น
โครงการไดเร็วขึ้น อาทิ การใชกฎหมายพิเศษมาตรา 44
เพื่อใหสามารถเปดประกวดราคาโครงการคูขนานไปกับ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งทําให
โครงการกอสรางมีความคืบหนาเร็วกวาที่ผานมา และใน
สวนของงานกอสรางของภาคเอกชนนั้นมีการปรับตัวดี
ขึ้ น โดยงานก อ สร า งที่ อ ยู อ าศั ย จะเติ บ โตไปตามแนว
เสนทางรถไฟฟาสายตางๆ
และจากนโยบายการลงทุน โครงสรา งพื้น ฐาน
ของภาครัฐทําใหในปที่ผานมามีบริษัทผูรับเหมากอสราง
รายใหม เ กิ ด ขึ้ น อย า งมาก รวมถึ ง ผู รั บ เหมางานจาก
ภาครั ฐ ได เ ข า มาร ว มแข ง ขั น ในงานก อ สร า งของ
ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น สงผลใหบริษัทตองเผชิญกับการ
แขงขันที่รุนแรงตามไปดวย แตอยางไรก็ดี บริษัทยังคง
ไดรับความไววางใจจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ
โดยมี ก ารลงนามสั ญ ญาการก อ สร า งภายในป 2559
ทั้ ง สิ้ น 15 โครงการ และ 3 สํ า นั ก งานขาย รวมมู ล ค า
ทั้งสิ้น 8,223 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ บริษัท
มีกําไรสุทธิในงบการเงินรวม จํานวน 852.07 ลานบาท
และมีมูลคางานคงเหลือจํานวน 10,243 ลานบาท
และเพื่ อ ป อ งกั น ความผั น ผวนของรายได จ าก
ธุ ร กิ จ ก อ สร า งเพี ย งอย า งเดี ย ว บริ ษั ท จึ ง มุ ง มั่ น ที่ จ ะ
ดําเนินงานตามกลยุท ธการเติบโตไปขางหนาดวยการ
ขยายธุ รกิ จ ทางด า นการพัฒ นาอสัง หาริม ทรั พ ยห ลาย
แห ง เพื่ อ สร า งรายได ที่ ค อ นข า งแน น อน (Recurring
Income) ใหแกบริษัท โดยในป 2559 ธุรกิจนี้สามารถ
สรางรายไดประมาณ 252 ลานบาท และจะเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งบางโครงการที่รับรูรายไดระหวางป 2559 จะ
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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพยสนิ ทีใ่ ชในการประกอบธุรกิจ
5. ขอพิพาททางกฎหมาย
6. ขอมูลทัว่ ไปและขอมูลสําคัญอื่น

1 - 13
2 - 22
3 - 11
4-2
5-4
6-2

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถ อื หุน
8. โครงสรางการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10.ความรับผิดชอบตอสังคม
11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12.รายการระหวางกัน
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11 - 5
12 - 9

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
13.ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
14.การวิเคราะหและคําอธิบายฝายจัดการ

13 - 19
14 - 10

การรั บรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบริหาร
ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทยอย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพยสนิ
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

สารจากประธานกรรมการ

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
กรรมการผู้จดั การ
ในป 2559 ที่ ผ า นมาเป น ช ว งเวลาที่ โ ลกต อ ง
เผชิญกับความไมแนนอนหลายอยาง ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ การกอวินาศกรรมในหลายประเทศ รวมถึงการ
เปลี่ ย นแปลงผู นํ า ของประเทศมหาอํ า นาจ ซึ่ ง ย อ มมี
ผลกระทบตอนโยบายทางดานเศรษฐกิจและการลงทุน
ของโลก ซึ่ ง ป จ จั ย ต า งๆ เหล า นี้ ล ว นมี ผ ลกระทบต อ
ประเทศไทยเปนอยางยิ่ง
โดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปที่ผานมานั้น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ได ป ระเมิ น ผลสถิ ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมใน
ประเทศ (GDP) วามีอัตราการขยายตัวที่รอยละ 3.2 และ
ภาพรวมของธุ ร กิ จ ก อ สร า งในป ที่ ผ า นมานั้ น ยั ง คงมี
แนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยไดรับอานิสงสมาจาก
การเรงลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐเปนสําคัญ
รวมถึงการอนุมัติมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตางๆ เชน

โครงการบานธนารักษประชารัฐ เปนตน อีกทั้งภาครัฐมี
การผ อ นคลายกฎระเบี ย บต า งๆ ช ว ยให ขั บ เคลื่ อ น
โครงการไดเร็วขึ้น อาทิ การใชกฎหมายพิเศษมาตรา 44
เพื่อใหสามารถเปดประกวดราคาโครงการคูขนานไปกับ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งทําให
โครงการกอสรางมีความคืบหนาเร็วกวาที่ผานมา และใน
สวนของงานกอสรางของภาคเอกชนนั้นมีการปรับตัวดี
ขึ้ น โดยงานก อ สร า งที่ อ ยู อ าศั ย จะเติ บ โตไปตามแนว
เสนทางรถไฟฟาสายตางๆ
และจากนโยบายการลงทุน โครงสรา งพื้น ฐาน
ของภาครัฐทําใหในปที่ผานมามีบริษัทผูรับเหมากอสราง
รายใหม เ กิ ด ขึ้ น อย า งมาก รวมถึ ง ผู รั บ เหมางานจาก
ภาครั ฐ ได เ ข า มาร ว มแข ง ขั น ในงานก อ สร า งของ
ภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น สงผลใหบริษัทตองเผชิญกับการ
แขงขันที่รุนแรงตามไปดวย แตอยางไรก็ดี บริษัทยังคง
ไดรับความไววางใจจากผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยตางๆ
โดยมี ก ารลงนามสั ญ ญาการก อ สร า งภายในป 2559
ทั้ ง สิ้ น 15 โครงการ และ 3 สํ า นั ก งานขาย รวมมู ล ค า
ทั้งสิ้น 8,223 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทั้งนี้ บริษัท
มีกําไรสุทธิในงบการเงินรวม จํานวน 852.07 ลานบาท
และมีมูลคางานคงเหลือจํานวน 10,243 ลานบาท
และเพื่ อ ป อ งกั น ความผั น ผวนของรายได จ าก
ธุ ร กิ จ ก อ สร า งเพี ย งอย า งเดี ย ว บริ ษั ท จึ ง มุ ง มั่ น ที่ จ ะ
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ตอเนื่อง ซึ่งบางโครงการที่รับรูรายไดระหวางป 2559 จะ
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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ขอมูลทั่วไป
ประวัติความเปนมาของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (”บริษัท”) เดิมชื่อ “บริษัท สยาม
ซินเท็ ค คอนสตรัคชั่ น จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลที่ จัดตั้ง ขึ้นในประเทศไทย เมื่อวัน ที่ 22
ธันวาคม 2531 จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2535 และจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2536 โดยที่อยูจดทะเบียนมีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่
555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 และมี
สํานักงานสาขาแหงที่หนึ่งตั้งอยูเลขที่ 61 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 โดยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับเหมากอสราง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อบริการหองพัก
หรือเซอรวิส อพารทเมนท
การประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังคงไวซึ่งการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางแบบครบวงจร โดยรับงาน
กอสรางจากหนวยงานราชการและภาคเอกชน ใหบริการตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งกอสรางอาคารเสร็จสมบูรณใน
ลักษณะที่เรียกวา “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมายรวมตั้งแตงานขั้นเตรียมการ งานเข็ม งานฐานรากงานระบบ
ปองกันดินทลาย งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานภูมิสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ ไดแก งาน
ระบบไฟฟา งานระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท งานระบบเครื่องปรับอากาศ และงานระบบ
อัตโนมัติตางๆ ในตัวอาคาร เปนตน
การรับงานกอสรางของบริษัทไดดําเนินการตามขั้นตอนอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในกรณีที่ผูวาจางเปน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ซึ่งจะมีการกําหนดขั้นตอน วิธีการเสนอราคา กรอบระยะเวลา
การดําเนินการ และเงื่อนไขการกอสรางที่แตกตางกันออกไป หากบริษัทไดรับการคัดเลือกผานการเจรจาตอรอง
ราคาและระบุเงื่อนไขการกอสรางที่พอใจทุกฝายเรียบรอยแลว จึงเกิดการวาจางใหกอสรางในที่สุด
โดยทั่วไปบริษัทจะเปนผูรับเหมาหลักในการกอสราง เวนแตเปนโครงการขนาดใหญหรือตองใชความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานในการกอสราง อาจพิจารณาเขารวมดําเนินการในลักษณะกิจการรวมคากับบริษัทอื่น ซึ่ง
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเทคนิคในการทํางาน การเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีใหม องคความรูดานตางๆ
สงเสริมการพัฒนาดานนวัตกรรม และถือเปนการขยายศักยภาพการทํางานของบริษัท เพื่อเปดโอกาสในการเขา
รวมการประมูลโครงการใหญ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนตอไปในอนาคต
สําหรับแรงงานในการกอสรางนั้น บริษัทมีคนงานรายวันของตนเองสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งมาจากการ
วาจางผูรับจางชวงที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับบริษัทอยางถูกตอง ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติผานเกณฑที่บริษัท
กําหนดไว ซึ่งขอดีในสวนนี้คือสามารถกําหนดปริมาณคนงานตามความตองการในแตละชวงเวลาไดอยาง
เหมาะสม นํามาซึ่งการควบคุมคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 1 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

• กลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ตารางแสดงกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท ซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 5 ของทุนที่ชําระแลว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
กลุมผูถือหุน (เกินรอยละ 5 ของทุนที่ชาํ ระแลว)
สัดสวนการถือหุน (รอยละของทุนที่ชาํ ระแลว)
กลุมพหูสูตร
26.82
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
9.08
1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรม คานิยม และกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน
เปนผูนําในอุตสาหกรรมกอสรางที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ในเรื่องคุณภาพ เวลา คาใชจาย ความ
ปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานกอสราง เพื่อใหไดผลงาน
คุณภาพสูง
2. พัฒนาวิธีการทํางานโดยใชนวัตกรรม เพื่อสรางความเปนผูนํา
3. บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
4. รักษาพันธะสัญญา เพื่อสรางความเชื่อมั่นและพึงพอใจใหกับลูกคา
5. ดําเนินการกอสรางโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม อยางมี
มาตรฐาน
วัฒนธรรม
บริษัทมีการสรางและปฎิบัติตามวัฒนธรรมของบริษัทอยางเขมแข็งมาชานาน เปรียบเสมือนการสรางตึก
สูงนั้นสิ่งสําคัญอยูที่การวางรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง วัฒนธรรมของบริษัทก็เชนกัน เมื่อไดรับการปฎิบัติและสงตอ
จากรุนสูรุนแลว จะสามารถหลอหลอมใหทุกคนมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน สรางสรรคและฟนฝาอุปสรรค
ตางๆ รวมกัน เพื่อประโยชนในการสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานอยางสูงสุด โดยมีขอตกลง
รวมกัน ดังนี้
1. เราจะชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน
2. เราจะแบงปนทรัพยากรซึ่งกันและกัน
3. เราจะพัฒนาองคกรไปดวยกัน
4. เราจะเปดใจพูดคุยระหวางกัน
5. เราจะใชทรัพยากรใหคุมคามากที่สุด
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กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
ในป 2559 บริษัทมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยางเขมขน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ใหแกบริษัทเองและลูกคา โดยมีประเด็นสําคัญดังนี้
1. คุณภาพ โดยมุงเนนการกอสรางที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพ ใหบริการอยางครบวงจร และสรางสรรค
งานที่ไดคุณภาพควบคูไปกับการดูแลดานความปลอดภัยแกผูปฎิบัติงาน ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในการทํางานครอบคลุมทุกดาน
2. เวลา โดยการสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวาจะไดรับการสงมอบงานที่ตรงตามกําหนด และเปนไป
ตามที่ระบุไวในสัญญาวาจางการกอสรางอยางครบถวน
3. คาใชจาย โดยการบริหารตนทุนโครงการและตนทุนการกอสรางอยางเหมาะสม เปนไปตามแผนงานที่
วางไว เพื่อใหลูกคาสามารถแขงขันในธุรกิจได
4. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยดําเนินงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงเสริม
ใหพนักงานทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณ และรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการดูแลใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมบริเวณชุมชน สังคม ผูอยูอาศัยรอบพื้นที่การกอสรางอยางนอยที่สุด
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ในชวงเวลาที่ผานมาบริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ โดยมีลําดับเหตุการณและ
ประเด็นสําคัญตางๆ ดังนี้
2531 - ธั น วาคม บริ ษั ท สยาม ซิ น เท็ ค คอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด จดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท จํ า กั ด ด ว ยทุ น จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อดําเนินธุรกิจรับเหมากอสราง โดยการรวมทุนระหวางบริษัทไทย และกลุม
บริษัทรับเหมากอสรางสิงคโปร 3 กลุม
2536 - ตุ ล าคม แปรสภาพจากบริ ษั ท จํ า กั ด เป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการเสนอขาย
หุนตอประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเปลี่ยนชื่อจาก
บริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด เปน บริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
- กรกฎาคม เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนที่เรียบรอย
2543 - สิงหาคม เขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจาก
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทแบบลอยตัว
2544 - มีนาคม ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ ตามมติที่ประชุมเจาหนี้ยอมรับ
ดวยคะแนนสียงรอยละ 80
- มิถุนายน ลดทุนจดทะเบียนจาก 397,060,000 บาท คงเหลือเพียง 3,970,000 บาท และภายในเดือน
เดียวกันนั้น ทําการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,970,000 บาท เปน 400,000,000 บาท ตามแผนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้
2545 - เมษายน ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษั ท มีม ติอนุ มั ติก ารลงทุน ในบริ ษั ท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุม วิ ท
จํา กั ด (บริ ษั ท ร ว ม) เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น 240,000,000
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2546

2547

2548

2550

บาท จํานวน 2,400,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 25.00 จํานวน 600,000
หุน เปนเงิน 60,000,000 บาท
- เมษายน ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งยกเลิกการฟนฟูกิจการ เนื่องจากบริษัทไดปฎิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดเปนผลสําเร็จ
- กรกฎาคม เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม สิ้นสุด 30 มิถุนายนของปถัดไป เปน
วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปเดียวกัน โดยเริ่มใชรอบระยะเวลาบัญชีใหมตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2546 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 เปนครั้งแรก และยึดถือปฎิบัติจากนั้นเปนตนมา
- กรกฎาคม ลงนามในหนังสือสัญญากิจการรวมคาสยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธน (กิจการรวมคา)
โดยมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 51.00 : 24.50 : 24.50 ตามลําดับ เพื่อเสนอราคาการกอสรางโครงการ
ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสัญญามีมูลคา 875,000,000
บาท
- ธันวาคม ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จาก 400,000,000 บาท
เปน 1,600,000,000 บาท จํานวน 1,600,000,000 หุน ราคาหุนละ 1 บาท โดยเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม
ตามสัดสวน 1 : 4
- เมษายน เปลี่ยนชื่อบริษัทตามมติที่ประชุมผูถือหุน จากเดิมบริษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) (Siam Syntech Construction Public Company Limited) เปลี่ยนเปนบริษัท ซินเท็ค คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (Syntec Construction Public Company Limited)
- พฤษภาคม จดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงชื่อบริ ษัทเปน บริษั ท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํา กัด (มหาชน)
(Syntec Construction Public Company Limited) ตามหนังสือรับรองและหนังสือบริคณหสนธิ ซึ่งออก
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
- สิงหาคม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดอนุมัติยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท จากหมวด
การฟนฟูกิจการ (REHABCO) ไปยังกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โดยมีผลตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2547 เปนตนไป เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
- พฤศจิกายน บริษัทกับบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ไดทําสัญญารวมกิจการคาเบื้องตน เมื่อ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 เพื่อรวมกันจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคางานโครงการกอสรางบานเอื้อ
อาทรของการเคหะแหงชาติ ประกอบดวยสวนของผูรวมคาดังนี้ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) รอยละ 65 และบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด รอยละ 35
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเขารวมลงทุนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ในนาม
Syntec Construction PCL. (LLC) เพื่อประกอบธุรกิจการรับเหมากอสรางในตางประเทศ ดวยทุนจด
ทะเบียนมูลคา 36,700,000 AED (UAE DIRHAM) โดยบริษัทลงทุนในสัดสวนรอยละ 46 มูลคา
16,882,000 AED (UAE DIRHAM)
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2551 - มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามสัดสวนในบริษัท แน
เชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด (บริษัทรวม) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 25.00 จากทุนจดทะเบียน
เดิม 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุน ลดลง 90,000,000 บาท จํานวน 900,000 หุน เหลือ
เพียง 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุน จึงทําใหบริษัทมีมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมนี้
37,500,000 บาท จํานวน 375,000 หุน
- พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายหุนของบริษัทรวมที่ถือครองมากอนการ
ปรับโครงสรางหนี้ คือหุนของบริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สยาม จํากัด (N-Siam) โดยขายใหแกผูถือหุนเดิม
ใน N-Siam คือ Al Manar Limited และ/หรือบุคคลที่ Al Manar Limited กําหนด ในราคาที่เทากับ
มูลคาที่ตราไวของหุน (Par Value) ซึ่งมีมูลคาการขายทั้งสิ้น 384,998,500 บาท
2552 - มกราคม Syntec Construction PCL. (LLC) เรียกชําระคาหุนครั้งแรกมูลคา 10,000,000 AED (UAE
DIRHAM) หรือรอยละ 27.25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ดังนั้น บริษัทตองจายชําระคาหุนตามสัดสวน
มูลคา 4,600,000 AED (UAE DIRHAM) หรือคิดเปน 43,830,000 บาท
- ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเลิกลงทุน ในบริษัทรวมทุน Syntec Construction PCL.
(LLC) เนื่ อ งจากผลการดํ า เนิ น งานในบริษั ท รว มทุ น ดัง กล า วไมเ ปน ไปตามเป า หมายที่ ตั้ง ไว โดยมี
ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินระดับโลก
2555 - มีนาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัท
ยอย) เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชา ดวยทุนจดทะเบียน 100,000,000
บาท จํานวน 1,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 52.00 หรือคิดเปนมูลคา
เงินลงทุน 52,000,000 บาท จํานวน 520,000 หุน
2556 - กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งที่ 1 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท
แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุน
เพิ่มอีก 50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุน เปน 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุน โดย
บริ ษั ท ถื อ หุ น ร อ ยละ 52.00 เมื่ อ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส ว นแล ว จึ ง คิ ด เป น เงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท มู ล ค า
78,000,000 บาท จํานวน 780,000 หุน
- ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท แซม เอช อาร จํากัด
(บริ ษั ท ย อ ย) เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ โรงแรม เซอร วิ ส อพาร ท เม น ท และ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชาอื่นๆ ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.97 หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 999,700 บาท จํานวน 9,997
หุน และบริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อประกอบธุรกิจการบริหารงาน
โรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท และอสังหาริมทรัพยเพื่อการ ใหเชาอื่นๆ ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000
บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 74.97 หรือคิดเปนมูลคาเงิน
ลงทุน 749,700 บาท จํานวน 7,497 หุน
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- พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท
แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุน
เพิ่มอีก 40,000,000 บาท จํานวน 400,000 หุน เปน 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุน โดย
บริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เมื่อเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปนเงินลงทุนของบริษัท คิดเปนมูลคา
เงินลงทุน 98,800,000 บาท จํานวน 988,000 หุน
- พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการกําหนดนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชั่น
ซึ่งระบุไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และถือเปนสวนหนึ่งของแนวทางกํากับกิจการที่ดีของบริษัท โดยรวม
เปนสวนหนึ่งในการรวมตัวกันปฎิเสธการเปนผูใหใน “โครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
- ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อบริษัทยอย จากบริษัท แซม เอช อาร
จํากัด เปน บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทนี้ เพื่อรองรับระเบียบการวาจางบุคคลตางดาว จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท
จํานวน 10,000 หุน เพิ่มอีก 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน เปน 2,000,000 บาท จํานวน 20,000
หุน โดยบริษัทถือหุนเดิมรอยละ 99.97 เมื่อเพิ่มทุนแลวจึงเปลี่ยนสัดสวนการถือหุนใหมเปน 99.985 คิด
เปนเงินลงทุนของบริษัท มูลคา 1,999,700 บาท จํานวน 19,997 หุน
- ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหปรับลดสัดสวนการลงทุนในบริษัท ซินเท็ค แอส
เซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) เพื่อใหสอดคลองกับแผนดําเนินการในปจจุบัน จากเดิมมีทุนจด
ทะเบี ย น 1,000,000 บาท จํ า นวน 10,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 100 บาท โดยบริ ษั ท ถื อ หุ น ร อ ยละ
74.97 หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 749,700 บาท จํานวน 7,497 หุน ลดลงรอยละ 20 คงเหลือรอยละ
54.97 คิดเปนเงินลงทุน 549,700 บาท
2557 - มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งที่ 3 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท
แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุน
เพิ่มอีก 50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุน เปน 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุน โดย
บริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เมื่อเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปนเงินลงทุนของบริษัท คิดเปนมูลคา
เงินลงทุน 124,800,000 บาท จํานวน 1,248,000 หุน
- พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณแนวรวม
ปฎิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย” โดยรวมเปนสวนหนึ่งในการรวมตัวกันปฎิ
เสธการเปนผูใหใน “โครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
2558 - เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติตัดเงินลงทุนของ บริษัท สลิลธารา จํากัด (บริษัทที่
เกี่ยวของ) ออกจากงบการเงินและแผนผังโครงสรางการถือหุนของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุนรอยละ 5.00
เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ศาลฎีกามีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดของบริษัทที่เกี่ยวของโดย
เจาหนาที่งานพิทักษทรัพยและอยูระหวางดําเนินการทางกฎหมาย
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- มิถุนายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งที่ 4 จากบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท
แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุน
เพิ่มอีก 160,000,000 บาท จํานวน 1,600,000 หุน เปน 400,000,000 บาท จํานวน 4,000,000 หุน
โดยบริษัทถือหุนรอยละ 52.00 เมื่อเพิ่มทุนตามสัดสวนแลวจึงคิดเปนเงินลงทุนของบริษัท คิดเปนมูลคา
เงินลงทุน 208,000,000 บาท จํานวน 2,080,000 หุน
- สิงหาคม ศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยของบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด (กิจการ
รวมคาซินเท็ค-ไมวาน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และตอมาในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ศาลลมละลาย
กลางไดมีคําพิพากษาใหบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ลมละลาย โดยบริษัทมีสวนของผูรวมคา
รอยละ 65
- ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดตั้งบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด
(บริ ษั ท ย อ ย) เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การให เ ช า อื่ น ๆ ด ว ยทุ น จดทะเบี ย น
1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 60 หรือคิดเปน
มูลคาเงินลงทุน 600,000 บาท จํานวน 6,000 หุน
- ธันวาคม เกิดเหตุการณควบรวมกิจการกันระหวางบริษัท ทางดวนกรุงเทพ จํ า กั ด (มหาชน) (BECL)
และบริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) เกิดเปนบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) (BEM) ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติใหคงมูลคาเงินลงทุนไวเทาเดิมแตไม
เพิ่มทุนตามสัดสวน จึงทําใหสัดสวนการถือครองหุนของบริษัทเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหุน BMCL รอยละ
1.18 เปลี่ยนเปนหุน BEM รอยละ 0.49
2559 - 22 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล
พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุน มูลคาหุน
ละ 100 บาท เพิ่มอีก 999,000,000 บาท จํานวน 9,990,000 หุน เปน 1,000,000,000 บาท จํานวน
10,000,000 หุน โดยบริษัทถือหุนรอยละ 60 หรือคิดเปนมูลคาเงินลงทุน 600,000,000 บาท จํานวน
6,000,000 หุน เพื่อรองรับการไดมาซึ่งสินทรัพยในโครงการเอท ทองหลอ เรสซิเดนท
- 27 เมษายน บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์ในหองชุดโครงการเอท ทองหลอ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยยูโอบี ฟรีโฮลด มูลคารวม
2,495,000,000 บาท โดยทรัพยสินดังกลาวเปนหองชุดจํานวน 137 หอง พรอมอุปกรณและงานระบบ
สาธารณูปโภค ตั้งอยูเลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
- 10 พฤษภาคม บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอย
- 26 ธันวาคม บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด ไดจดทะเบียนเลิกบริษัท และไดจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีเปนที่เรียบรอย
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
• นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัท
และมีแนวโนมการเติบโตที่ดี สําหรับสัดสวนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิจการรวมคานั้น ขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอํานาจการบริหารงานเปน
หลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสงตัวแทนกรรมการเขาไปรวมกําหนดนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับแผนงานของบริ ษัท รวมทั้งติ ดตามตรวจสอบและควบคุ มการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว สวนอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไม
มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการแทนการเขาไปบริหารงานโดยตรง
ในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น บริษัทไดมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ ใน
ลักษณะการขยายตัวไปขางหนา ควบคูกับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทใหเติบโตยิ่งขึ้น การขยายการ
ดําเนินงานในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของก็เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายได เชน ดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารท
เมน ทสรางใหมเ พื่อการใหเ ชา หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ที่มีศักยภาพทําเลที่ตั้งดี พร อมใชง านและ
สามารถสรางรายไดทันที ไดแก การบริหารจัดการสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท
เปนตน
• แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
บริษัทมีนโยบายแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม เปน 4 ประเภทใหญ ไดแก บริษัทยอย บริษัทรวม
กิจการรวมคา และบริษัทที่เกี่ยวของ โดยสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังนี้
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• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทยอย
1. บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (SCR) ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่ อ ใหเ ชา บริ ษั ท ถือ หุน ในสั ดสว นร อ ยละ 52.00 ของทุ น จดทะเบีย นที่ ชํ า ระแลว ป จจุบั น มี ทุ น จดทะเบีย น
400,000,000 บาท แบงออกเปน 4,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท ปจจุบันมีโครงการระหวางดําเนินการ 3
แหง ไดแก

- โครงการซิทาดีนส แกรนด เซ็นทรัล ศรีราชา (Citadines Grand Central Sriracha) ตั้งอยูที่ 99/9 ถนน
เทศบาล 1 ตําบลศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปดดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เปนตนมา ใหบริการหองพัก
จํานวน 137 หอง พื้นที่รวม 9,492 ตารางเมตร ตั้งอยูในชลบุรีและเปนตัวเลือกชั้นยอดสําหรับนักทองเที่ยว ดวย
ทําเลที่สะดวกของโรงแรม ผูเขาพักจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ของเมืองไดอยางงายดาย พรอมการ
บริการชั้นหนึ่งอันเปนประสบการณที่จะไดรับจากโรงแรมเครือ Ascott International ผูเขาพักสามารถใชงานสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไวให เชน ฟรี Wi-Fi ทุกหองและพื้นที่สาธารณะ แผนกตอนรับ
24 ชั่วโมง หองปลอดบุหรี่ ที่จอดรถ และบริการรถรับ-สงถึงสนามบิน เปนตน และยังมีในสวนของสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางนันทนาการไวใหบริการอยางครบครัน เชน หองฟตเนส ซาวนา และสระวายน้ํากลางแจง
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บริษัท ซินเท็ค คออนสตรัคชั่น จํากักด (มหาชน)

- โครงการซั
โ
มเมมอร เซ็ท เซ็นทรั
น ล ศรีราชาา (Somerset Central Srirracha) ตั้งอยูที่ อําเภอ ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี เริ่มกอสรางในป 2560 คาดวาจะแลวเสร็จ และเปดใหหบริการไดในชชวงปลายป 22561 ดวยหองพั
อ กจํานวนน
188 หอง พื้นที่รวม 19,422 ตารางเมมตร

- โครงการเดอะ
โ
ะ โซน ปราจีนบุ
น รี (The Zoone Prachinnburi) ตั้งอยูทีท่ี อําเภอศรีมมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรีรี
คาดวาจะเเริ่มกอสรางใในป 2561 เปปนโครงการขขนาดใหญ แบบงเปนสวนของหองพัก 2 อาคาร จํานวน 306 หอง
และพื้นที่สสวนของรานคคาใหเชาประมาณ 2,000 ตารางเมตร พื้นที่รวม 20,578 ตารางเเมตร พรอมสํสําหรับรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐฐกิจของลูกคาในพื้นที่นิคมอุ
ค ตสาหกรรรมใกลเคียง ที่มีอํานาจกการจับจายใชชสอยที่สูงในน
อนาคต
แ
นท จํจากัด (SAM))
2. บริษัท ซินเท็ท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม
หมายเหตุ : *SAM (จดทะเบียนเลิกบริษทั และไดจดทะะเบียนชําระบัญชี
ญ เมื่อวันที่ 266 ธันวาคม 25559)

3. บริษัท แนเชชอรัล วิลล เซซอรวิส อพารทเม
ท นท แอนดด แมเนจเมนทท จํากัด (N VVille)
ประกอบธุธุ ร กิ จ ดํ า เนิ นการบริ
น
ห าร บุ ค ลากรสํ าหรั
า บ ธุ ร กิ จ โรงแรม
โ
เซออร วิ ส อพาร ทเม
ท น ท และะ
ท พยอื่นๆ โดดยบริษัทถือหุหนในสัดสวนร
น อยละ 99.997 ของทุนจดดทะเบียนที่ชําระแลว (ปจจุบันมีทุนจดด
อสังหาริมทรั
ทะเบียน 2,000,000
2
บาท แบงออกเปน 20,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาาท) ปจจุบันบบริหารจัดการรสิทธิการเชา
อาคาร Naatural Ville Residence
R
4. บริษัท ซี เอสส เอ็ม แคปปตอล พารทเนนอร จํากัด (CCSM)
ป
ฒนาอสั
น งหาริมทรัพยเพื่อกาารใหเชา โดยบบริษัทถือหุนใในสัดสวนรอยละ 60 ของง
ปรระกอบธุรกิจประเภทพั
ทุนจดทะเบีบียนที่ชําระแแลว (ปจจุบันมีทุนจดทะเบีบียน 1,000,0000,000 บาทท แบงออกเปน 10,000,0000 หุน มูลคา
หุนละ 1000 บาท)
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บริษัทรวม
1. บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด (NHSU)
ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชําระแลว (ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท แบงออกเปน 1,500,000 หุน มูลคาหุนละ
100 บาท)
กิจการรวมคา
1. กิจการรวมคา ซินเท็ค-ไมวาน (SMJV)
กิจการรวมคา ซินเท็ค-ไมวาน ประกอบดวยผูรวมประกอบกิจการรวมคา 2 แหง คือ บริษัท และ
บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด (“ไมวาน”) ในสัดสวนการรวมทุน 65: 35 ตามลําดับ โดยผลกําไรขาดทุนจะ
แบงตามสัดสวนการรวมลงทุน มีวัตถุประสงคการกอตั้งขึ้นเพื่อการรับงานกอสรางโครงการบานเอื้ออาทรใหแก
การเคหะแหงชาติ โดยไดทําสัญญาวาจางการกอสรางจํานวน 50,000 ยูนิต แตดวยสถานการณบานเมืองและ
การปกครองตางๆ ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับทางการเคหะแหงชาติ บริษัทจึงไดมีการรองขอและไดรับการอนุมัติใหทํา
การลดจํานวนหนวยการกอสรางคงเหลือเพียง 13,674 ยูนิต ซึ่งขั้นตอนการกอสรางไดดําเนินแลวเสร็จและสง
มอบงานแลว ปจจุบันอยูระหวางการรองขอใหการเคหะแหงชาติชําระเงินคางวดงานที่เกิดขึ้น โดยยื่นฟองคดีตอ
ศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ซึ่งศาลปกครองกลางมีคําสั่งรับฟองและอยูระหวางการพิจารณา
คดี โดยมีทุ น ทรั พ ย ฟ อง 874,250,718 บาท และในส ว นของ บริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํา กัด สถานะ
ลมละลายแลว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
2. กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธน (SVK)
กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธน ประกอบดวยผูรวมประกอบกิจการรวมคา 3 แหง คือ
บริษัท กับบริษัท วิจิตรภัณฑ กอสราง จํากัด และ บริษัท กรุงธน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เพื่อเขารับงานกอสรางของ
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวของ
1. บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) บริษัทถือหุนรอยละ 0.49
2. บริษัท บางกอกคลับ จํากัด (BC) บริษัทถือหุนรอยละ 0.44
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงความสัมพันธของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม กิจการรวมคา และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
สัญชาติ

การถือหุน
(รอยละ)

ไทย
ไทย
ไทย

52.00
54.97
99.97

เปนบริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน
เปนบริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน

ไทย

60.00

เปนบริษัทยอยและมีกรรมการรวมกัน

ไทย

25.00

เปนบริษัทรวม

ไทย

51.00

เปนกิจการรวมคา และหยุดดําเนินกิจการ

ไทย
ไทย

0.49
-

3. บริษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร จํากัด

ไทย

-

4. บริษัท เทท เอ็นเตอรไพรซ จํากัด
5. บริษัท เอ็น แอนด เจ แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
6. บริษัท นารายณภัณฑ จํากัด
7. บริษัท ซี เอ็น ซี บิลดิ้ง จํากัด
8. บริษัท เอ็น แอนด เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด
9. บริษัท พิงค คาเฟ จํากัด
10. บริษัท เซฟ ซีรี่ส จํากัด
11. บริษัท ไรทแมน คอเปอรเรชั่น จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

-

12. กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ยู โ อบี
อะพารทเมนท หนึ่ง

ไทย

-

เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งเปนผูรวมคา
ของกิจการรวมคา ซินเท็ค-ไมวาน (จนถึง
วันที่ 19 ตุลาคม 2558)
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทโดยมี
กรรมการรวมกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เปนบริษัท ที่เกี่ยวข องกัน โดยมีผูถือ หุน
รวมกันกับบริษัท และบริษัทยอย และมี
กรรมการเกี่ยวของกันกับผูถือหุน และมี
ผู บ ริ ห ารเดี ย วกั น กั บ การบริ ห ารธุ ร กิ จ
สาขาของบริษัท
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยมีกรรมการ
อิสระรวมกันกับบริษัท แนเชอรัล พารค
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุน
รายใหญในกองทุนรวมซึ่งไมไดทําหนาที่
บริหารกิจการกองทุนรวม

ชื่อกิจการ
บริษัทยอย
1.บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
2. บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
3. บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด
แมเนจเมนท จํากัด
4. บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด
บริษัทรวม
1.บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด
กิจการรวมคา
1. กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธน
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
1. บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด
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ชื่อกิจการ

สัญชาติ

13. บริษัท มั่นคงแสงทอง โฮลดิ้ง จํากัด

ไทย

14. บริษัท ทองหลอ แมเนจเมนท จํากัด

ไทย

15. บริษัทเวลตี้ ลิฟวิ่ง จํากัด

ไทย

16. คุณยุวนิตย ปสัญธนะกูล

ไทย

17. คุณชนิดา อัษฎาธร

ไทย

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
1. ผูบริหารสําคัญ

ไทย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

การถือหุน
ลักษณะความสัมพันธ
(รอยละ)
เป น บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น โดยมี ผู ถื อ หุ น
รวมกันกับบริษัท
เป น บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกั น โดยมี ผู ถื อ หุ น
เกี่ยวของกับกรรมการของบริษัท
เปนบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัท โดยมี
ผูถือหุนเกี่ยวของกับกรรมการของบริษัท
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับกรรมการของ
บริษัท
เปนบุคคลที่เกี่ยวของกันกับบริษัท โดย
เปนผูถือหุนและกรรมการของบริษัทยอย
-

บุค คลที่ มีอํ า นาจ และความรับ ผิ ดชอบ
การวางแผน สั่งการ และควบคุมกิจการ
ต า งๆ ของกิ จ การ ไม ว า ทางตรงหรื อ
ทางออม (ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุม
บริ ษั ท /บริ ษั ท ไม ว า จะทํ า หน า ที่ เ ป น
ผูบริหารหรือไม)

สวนที่ 1 หัวขอ 1 หนา 13

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทมีการแบงลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1. ธุรกิจรับเหมากอสราง (Construction) ซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของบริษัท มีสัดสวนรายไดที่สูง ดําเนิน
กิจการมาอยางยาวนาน โดยมีลักษณะบริการแยกตามประเภทการกอสรางไดดังนี้
1.1 ที่พักอาศัย ไดแก คอนโดมิเนียม เซอรวิส อพารทเมนท โครงการบานจัดสรร และโครงการบานเอื้อ
อาทร เปนตน ทั้งนี้ ในชวงปจจุบันบริษัทมีการรับงานประเภทอาคารสูงสําหรับที่พักอาศัยคอนขางมาก
1.2 อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย ไดแก อาคารสูงสํานักงานทั่วไป อาคารอเนกประสงค อาคาร
บริการงานระบบ อาคารศูนยนันทนาการ หอประชุม โชวรูมสินคาและรถยนต เปนตน
1.3 สถาบัน ไดแก โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนยการแพทย เคหะสงเคราะหขาราชการ สถานฑูต สํานักงาน
เขต ลานซอมบํารุงรถไฟฟาใตดิน ศูนยควบคุมการบิน หรือวัด เปนตน
1.4 โรงแรม ไดแก โรงแรมที่พัก สถานตากอากาศ รีสอรท เปนตน
1.5 ศูนยการคา ไดแก หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาเก็ต รานคาปลอดภาษี หรือชอปปงมอลล เปนตน
1.6 โรงงานอุตสาหกรรม ไดแก นิคมอุตสาหกรรม โรงงานผลิต อาคารคลังสินคา หรือโกดัง เปนตน
1.7 โครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไดแก โครงการบําบัดน้ําเสีย แนวปองกันน้ําทวมคอนกรีตเสริม
เหล็ก โรงควบคุมคุณภาพน้ํา งานกอสรางบอพักและดันทอรอยสาย เปนตน ซึ่งทั้งหมดเปนงานของภาครัฐบาล
โดยธุรกิจกอสรางนี้ สามารถแบงลักษณะการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภท ไดแก
• ผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) บริษัทจะทําการเสนอราคาในนามบริษัทเองตอเจาของโครงการ
โดยตรง ซึ่งงานจากภาคเอกชน ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ จะใชวิธีการประกวดราคา ประมูลราคา และการ
เจรจาตอรองราคาจนเปนที่นาพอใจ และสมเหตุสมผลทั้ง 2 ฝายจึงจะเขาสูขั้นตอนการวาจาง (รายละเอียด
ปรากฎในหัวขอขั้นตอนการรับงานและการกอสราง) โดยทั่วไปบริษัทจะเปนผูดําเนินการเปนผูรับเหมาหลัก เวน
แตเปนโครงการขนาดใหญหรือการกอสรางที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดาน จึงจะพิจารณาดําเนินการใน
ลักษณะกิจการรวมคา (Joint Venture) หรือในลักษณะคอนซอรเดียม (Consortium) ซึ่งในขั้นตอนการกอสราง
นั้นมีทั้งการใชแรงงานของบริษัทเอง และพิจารณาเลือกผูรับเหมาชวง (Subcontractor) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
ผานการประเมินความสามารถอยางสม่ําเสมอ และไมไดมีการผูกขาดการวาจางรายใดรายหนึ่งเปนกรณีพิเศษ
เพื่อใหเจาของโครงการเกิดความมั่นใจวาการกอสรางจะบรรลุผลตามที่ไดระบุไวในสัญญาวาจางเปนอยางดี
• ผูรับเหมาชวง (Subcontractor) บริษัทจะรับงานโดยการรับจางชวงตอจากผูรับเหมาหลัก (Main
Contractor) รายอื่นที่ไดรับสัญญาวาจางจากเจาของโครงการ โดยการรับงานลักษณะนี้มักเปนโครงการขนาด
ใหญ มีการใชเทคโนโลยีการกอสรางหลายรูปแบบผสมผสานกัน ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณารับงานจากผูรับเหมา
หลักที่มีชื่อเสียง สถานะทางการเงินแข็งแกรง มีประสบการณในการดําเนินงานที่นาเชื่อถือ และเปนพันธมิตรที่ดี
ตอบริษัท ซึ่งบริษัทเองมักจะพิจาณารับงานที่ตรงกับศักยภาพ ความรูความสามารถของบริษัทเปนหลัก เชน การ
รับเหมาชวงการกอสรางอาคารสูง อาคารสํานักงาน หรืออาคารศูนยควบคุมการบิน เปนตน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2. ธุรกิจการใหบริการหองพัก (Service Apartment) ซึ่งถือเปนธุรกิจรองของบริษัท มีสัดสวนรายไดที่
มั่นคงและสูงขึ้นเปนลําดับ โดยดําเนินงานผานบริษัทและบริษัทยอยตางๆ แยกตามประเภทการเปนเจาของได
ดังนี้
2.1 ผูพัฒนาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
ปจจุบันมีโครงการระหวางดําเนินการ 3 แหง ซึ่งเปดดําเนินการแลว 1 แหง คือ โครงการซิทาดีนส แกรนด เซ
นทรัล ศรีราชา (Citadines Grand Central Sriracha) เปดดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เปนตนมา สวนอีก
2 โครงการ คือ ซัมเมอร เซ็ท เซนทรัล ศรีราชา (Somerset Central Sriracha) และ เดอะ โซน ปราจีนบุรี (The
Zone Prachinburi) จะเริ่มดําเนินการในป 2561
2.2 เจาของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ดําเนินงานโดยบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด โดย
เขาเปนเจาของกรรมสิทธิ์อาคารชุด โครงการเอท ทองหลอ เรสซิเดนท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
2.3 เจาของสิทธิการเชา (Leasehold) ดําเนินงานโดยบริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด
แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (ชื่อเดิม บริษัท แซม เอช อาร จํากัด) บริหาร
จัดการสิทธิการเชาที่ดินและอาคารแนเชอรัล วิลล เรสซิเดนท ซึ่งไดสิทธิการเชานาน 19 ป 7 เดือน 17 วัน โดย
เขาเปนเจาของสิทธิเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2576

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงโครงสรางรายได แยกตามกลุม ธุรกิจตามงบการเงินรวมยอนหลัง 3 ป
กลุมธุรกิจ
1. รับเหมากอสราง
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชา
3. เงินชดเชยคาเสียหาย
4. อื่นๆ
- ดอกเบี้ยรับ
- กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
- โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- โอนกลั บ ประมาณการผลขาดทุ น จากภาระ
หนี้สินตามสัญญารวมคา
- รายไดอื่น
รวม

ป 2559
มูลคา
%
7,504.94 93.48
338.09
4.21
58.51
0.73
7.23
40.99
78.36
8,028.12

หนวย : พันลาน
ป 2558
ป 2557
มูลคา
%
มูลคา
%
7,051.05 96.50 6,888.86 97.25
138.96
1.90
104.89
1.48
-

0.09
0.51
-

11.10
12.33
66.47

0.98
27.18
100 7,307.09

0.15
0.17
0.91

22.70
34.21
3.46
-

0.32
0.48
0.05
-

0.37
29.74
100.00 7,083.86

0.42
100.00

จากตารางแสดงโครงสรางรายได แยกตามกลุมธุรกิจจะพบวาการรับเหมากอสรางถือเปนธุรกิจหลักของ
บริษัท โดยมีธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อการใหเชาเริ่มเติบโตขึ้นมาอยางตอเนื่อง ตามแผนกลยุทธ ที่
เนนการขยายการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะไปการเติบโตไปขางหนา และยังสามารถดําเนินการ
ควบคูไปกับแผนธุรกิจหลักไดเปนอยางดี
ตารางแสดงโครงสรางรายได แยกบริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมยอนหลัง 3 ป

บริษัท
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด
2. บริษัทยอย
- บจ. เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ. แนเชอรั ล วิ ล ล เซอร วิ ส อพาร ท
เมนท แอนด แมเนจเมนท
- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอร
รวม

% การถือ
หุนของ
บริษัท

ป 2559
มูลคา

%

ป 2558
มูลคา

%

หนวย : พันลาน
ป 2557
มูลคา
%

7,777.29

96.88

7,270.46

99.50

7,083.34

99.99

52.00
54.79
99.97

64.96
9.18

0.81
0.11

36.43
0.20

0.49
0.00

0.52
-

0.01
-

60.00

176.69
8,028.12

100.00 7,083.86

100.00

2.20
100.00 7,307.09

จากตารางแสดงโครงสรางรายไดแยกบริษัทและบริษัทยอยจะพบวา รายไดรวมยังคงสัดสวนของบริษัท
สูงกวาบริษัทยอยเปนอยางมาก แสดงใหเห็นวาบริษัทยังคงมุงมั่นดําเนินธุรกิจไปในแนวทางธุรกิจหลักเปนสําคัญ
โดยมีรายไดจากบริษัทยอยเติบโตขึ้นมาอยางตอเนื่อง สงเสริมความแข็งแกรงทางดานการเงิน และสรางความ
มั่นคงดวยรายไดที่แนนอนใหแกบริษัทตอไปในอนาคต
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางโครงสรางรายไดของธุรกิจกอสราง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการยอนหลัง 3 ป
ประเภทของงานกอสราง
อาคารที่พักอาศัย (Residential)
อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย (Commercial)
สถาบัน (Institution)
โรงแรม รีสอรท (Leisure)
ศูนยการคา ชอปปงมอลล (Retail)
โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)
โครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน(Infrastructure)
รวม

ป 2559
ป 2558
มูลคา
%
มูลคา
%
5,759.46 76.74 5,728.37 81.24
362.21
4.83
757.68 10.75
700.85
9.34
255.51
3.62
29.22
0.39
319.33
4.25
266.28
3.78
333.87
4.45
43.21
0.61
7,504.94 100.00 7,051.05 100.00

หนวย : พันลาน
ป 2557
มูลคา
%
5,634.63 81.79
1,081.56 15.70
172.67
2.51
6,888.86 100.00

จากตารางแสดงโครงสรางรายไดของธุรกิจกอสราง ตามงบการเงินเฉพาะกิจการยอนหลัง 3 ปจะพบวา
รายไดจากการกอสรางประเภทอาคารที่พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมยังคงสัดสวนของรายไดที่สูงกวาการกอสราง
ประเภทอื่ น ๆ เป น อย า งมาก รองลงมาคื อ รายได จ ากการก อ สร า งอาคารสํ า นั ก งาน อาคารพาณิ ช ย ห รื อ
หางสรรพสินคา แสดงใหเห็นวาบริษัทยังคงเปนผูนําในการกอสรางอาคารสูงที่ไดรับความไววางใจจากเจาของ
โครงการตางๆ อยางตอเนื่องเสมอมา
ตารางโครงสรางรายไดของธุรกิจกอสราง แยกตามแหลงที่มาของรายไดยอนหลัง 3 ป
แหลงที่มาของรายได
งานภาคเอกชน
งานภาครัฐวิสาหกิจ
งานภาครัฐบาล
รวม

ป 2559
ป 2558
มูลคา
%
มูลคา
%
7,171.07 99.55 7,007.84 99.39
333.87
4.45
43.21
0.61
7,504.94 100.00 7,051.05 100.00

หนวย : พันลาน
ป 2557
มูลคา
%
6,716.19 97.49
172.67
2.51
6,888.86 100.00

จากตารางโครงสรางรายไดของธุรกิจกอสราง แยกตามแหลงที่มาของรายไดยอนหลัง 3 ป จะพบวา
รายไดจากการกอสรางของบริษัทนั้นมีแหลงที่มาของรายไดจากงานภาคเอกชนสูงกวาแหลงอื่นเปนอยางมาก ซึ่ง
สอดคลองกับประเภทการกอสราง ที่บริษัทรับงานกอสรางที่พักอาศัยและอาคารสํานักงานเปนหลัก โดยโครงการ
ประเภทดังกลาวจะใชเวลากอสรางประมาณ 2-3 ป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 4

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2.2 การตลาดและการแขงขัน
ในการดําเนินธุรกิจกอสรางเพื่อใหเกิดการเจริญเติบโตและมีความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืนได
นั้น บริษัทมีการมุงที่จะปฎิบัติงานใหเปนไปตามวิสัยทัศนของบริษัท โดย “เปนผูนําในอุตสาหกรรมกอสราง ที่มี
การพั ฒนาอยางต อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพ เวลา คา ใชจา ย ความปลอดภัย ความรั บผิ ดชอบตอสัง คม และ
สิ่งแวดลอม อยางมีประสิทธิภาพ”
โดยบริษัทมีพันธกิจซึ่งถือเปนจุดมุงหมายของบริษัท ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานกอสราง เพื่อใหไดผลงานคุณภาพสูง
2. พัฒนาวิธีการทํางานโดยใชนวัตกรรม เพื่อสรางความเปนผูนํา
3. บริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
4. รักษาพันธะสัญญา เพื่อสรางความเชื่อมั่น และพึงพอใจใหกับลูกคา
5. ดําเนินการกอสรางโดยคํานึงถึงความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม อยางมีมาตรฐาน
กลยุทธการแขงขัน

1. คุณภาพ โดยมุงเนนการกอสรางที่ถูกตองตามหลักวิชาชีพ ใหบริการอยางครบวงจร และสรางสรรค
งานที่ไดคุณภาพควบคูไปกับการดูแลดานความปลอดภัยแกผูปฎิบัติงาน ดวยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในการทํางานครอบคลุมทุกดาน
2. เวลา โดยการสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวาจะไดรับการสงมอบงานที่ตรงตามกําหนด และเปนไป
ตามที่ระบุไวในสัญญาวาจางการกอสรางอยางครบถวน
3. คาใชจาย โดยการบริหารตนทุนโครงการและตนทุนการกอสรางอยางเหมาะสม เปนไปตามแผนงานที่
วางไว เพื่อใหลูกคาสามารถแขงขันในธุรกิจได
4. ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยดําเนินงานดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงเสริม
ใหพนักงานทุกคนปฎิบัติตามจรรยาบรรณ และรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการดูแลใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมบริเวณชุมชน สังคม ผูอยูอาศัยรอบพื้นที่การกอสรางอยางนอยที่สุด
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ลักษณะลูกคา
ลักษณะของลูกคาของบริษัทที่ผานมานั้นสวนใหญเปนลูกคาภาคเอกชน ไดแก งานกอสรางอาคารที่อยู
อาศัย อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย อาคารโรงแรม เปนตน โดยมีลูกคาภาครัฐบาลไดแก งานโครงการ
ก อ สร า งบ า นเอื้ อ อาทร งานโครงการอาคารซ อ มบํ า รุ ง สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ โครงการสํ า นั ก งานเขต
กรุงเทพมหานคร โครงการแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยาของกรุงเทพมหานคร และโครงการกอสราง
เขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองจั่นจากถนนลาดพราวถึงถนนประดิษฐมนูธรรม โดยกองระบบคลอง สํานักการ
ระบายน้ํา กรุงเทพมหานคร เปนตน
กลุมลูกคาเปาหมาย
เปาหมายหลักของการใหบริการของบริษัท ไดแก เจาของโครงการตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่ว
ประเทศ ที่มีความนาเชื่อถือ มีความมั่นคงทางการเงิน มีทุนดําเนินการสูง และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ โดยในชวง
ที่ผานมาบริษัทไดเลือกรับงานของบริษัทมหาชนจํากัดเปนหลัก อาทิเชน บมจ.ศุภาลัย, บมจ.เมเจอร ดีเวลลอป
เมนท,บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปนตน และในสวนการรับงานของบริษัทจํากัดตองพิจารณาหลักเกณฑ
เพิ่มเติม เชน ฐานะการเงิน ชื่อเสียง เปนตน โดยในชวงที่ผานมาบริษัทมีการรับงานกอสรางของบริษัทจํากัด อาทิ
เชน บจก. เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท, บจก.ชัยพัฒนาที่ดิน เปนตน
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หนวย : ลานบาท
ลําดับ

ชื่อโครงการ

เจาของโครงการ

มูลคากอสราง
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ตารางแสดงรายชื่อโครงการที่บริษัทไดรับความไววางใจในการลงนามสัญญากอสรางภายในป 2559
1
ศุภาลัยไลท รัชดา-นราธิวาส-สาทร
บมจ.ศุภาลัย
2
ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ
บมจ.ศุภาลัย
3
ศุภาลัย เอลีท สี่พระยา
บมจ.ศุภาลัย
4
แชปเตอรวัน อีโค รัชดา-หวยขวาง
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
5
ดิ เอส อโศก
บมจ.สิงห เอสเตท
6
เอ็มไอ 3
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุป
7
เดอะ โพลิแทน รีฟ (เฟส 2)
บมจ.เอเวอรแลนด
8
เทอรมินอล 21 พัทยา
บจก.แอล เอช มอลล แอนด โฮเทล
9
โนเบิล รีโคล
บจก.คอนติเนนตัล ซิตี้
10 อุทยานจุฬาฯ 100 ป
สํานักงานจัดการทรัพยสินจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
11 ศูนยการประชุมและฝกอบรมเอไอเอส นครราชสีมา บจก.แฟกซไลท
12 โรงแรมนิกโกะ กรุงเทพ
บจก.แอสไปร เอ็นเตอรไพรส
13 สวอนเลค เขาใหญ
บจก.อีลีเชี่ยน ดีเวลลอปเมนท
14 อินฟนิตี้วัน คอนโด
บจก.แพนพลัส พร็อพเพอรตี้
15 คราม สุขุมวิท 26
บจก.เอ็น วาย อี อารีย
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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336
30
969
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474
1,382
687
862
570
599
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429
630
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รวมจํานวนโครงการทัง้ สิ้น 15 โครงการ
ตารางแสดงรายชื่อสํานักงานขายที่บริษัทไดรับความไววางใจในการลงนามสัญญากอสรางภายในป 2559
1
สํานักงานขายคอนโดยู เกษตร-นวมินทร
บจก.แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลลอปเมนท
2
สํานักงานขายเดอะ โพลิแทน รีฟ (เฟส 4)
บจก.บางกอกริวา ดีเวลลอปเมนท
3
สํานักงานขายลาวิค สุขุมวิท 57
บจก.เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท
รวมจํานวน 3 โครงการ

8,143
23
48
9
80

รวมจํานวนโครงการที่บริษัทไดรับความไววางใจในการลงนามสัญญากอสรางภายในป 2559 รวม
มูลคาโครงการทั้งสิ้น 8,223 ลานบาท (เปนมูลคา ณ วันทําสัญญากอสราง)
และแมวาสวนมากบริษัทจะรับงานจากภาคเอกชนประเภทงานกอสรางอาคารสูงเปนสวนใหญ แต
อยางไรก็ตามบริษัทยังคงสนใจที่จะเขารับงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานและงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานขนาด
ใหญ เชน โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน งานกอสรางถนน งานกอสรางทางดวน เปนตน ซึ่งบริษัทอาจมี
คุณสมบัติไมครบตามเกณฑที่กําหนด แตบริษัทยังคงเตรียมความพรอมเพื่อรวมกับพันธมิตรทางการคาเพื่อรวม
ประมูลงาน รวมทั้งบริษัทยังคงมุงมั่นและเตรียมความพรอมในการเขารวมประมูลงานหนวยงานภาครัฐตอไป
การจําหนายและชองทางการจําหนาย
การรั บงานกอสรางสวนใหญ ของบริษัทจะติดตามประกาศการประมูลงานรับเหมากอสรางของทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน ผานทางสื่อตางๆ และดําเนินการประมูลราคาแขงขันกับบริษัทอื่นๆ โดยวิธีการยื่นซองเสนอ
ราคา อีกทั้งการประกวดราคาในบางครั้งบริษัทจะไดรับการแนะนําจากลูกคาที่เชื่อถือในผลงานของบริษัท
แนะนํามา รวมทั้งคําแนะนําจากคูคาของบริษัท และพันธมิตรทางการคารวมทั้งบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย
สภาพการแขงขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในป 2559 มีการขยายตัวอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจากการเรงลงทุนใน
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐทั้งโครงการใหมและโครงการตอเนื่อง นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการอนุมัติมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจตางๆ เชน โครงการบานธนารักษประชารัฐ และมาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลที่เรง
ลงทุนโครงการในทองถิ่น ซึ่งจากผลของมาตรการกระตุนการลงทุนของภาครัฐเปนแรงหนุนทางออมให
ภาคเอกชนลงทุ น ตามมา นอกจากนี้ ภ าคเอกชนในกลุ ม พั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย ตามแนวเส น ทางรถไฟฟ า ยั ง คง
ดําเนินการกอสรางโครงการใหมอยางตอเนื่อง ขณะที่โครงการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชยก
รรมขนาดใหญ เชน หางสรรพสินคา มีการหดตัวลง เพื่อรอดูสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ
โดยรวมในป 2559 อุตสาหกรรมกอสรางมีการขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะในครึ่งปหลังที่ภาครัฐเรง
ผลักดันโครงการกอสรางขนาดใหญออกมาประมูลมากขึ้น นับเปนโอกาสที่ดีของผูประกอบการธุรกิจกอสราง
และบริษัทที่เกี่ยวของ
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แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขันในอนาคต
ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยป 2559 และแนวโนมป 2560 โดย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดกลาว
ไววา ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในป 2560 คาดวานาจะมีแรงสงที่ดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่
นาจะฟนตัวไดตอเนื่องจากป 2559 นําโดยการลงทุนภาครัฐ และภาคการทองเที่ยว ดานอุปสงคภายในประเทศ
นั้น การบริโภคและการใชจายภาคเอกชนคาดวาจะเรงขึ้นจากรายไดของเกษตรกรที่ปรับดีขึ้นจากผลของราคา
สินคาเกษตรที่กลับมามีทิศทางขยายตัวไดอีกครั้ง ประกอบกับภาครัฐนาจะมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจออกมา
อยางตอเนื่อง สวนการลงทุนภาคเอกชน จะสามารถเติบโตไดตามการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมที่เม็ดเงินลงทุนจะสามารถเขาสูระบบไดมากยิ่งขึ้นในป 2560 รวมถึง การ
สนับสนุนการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย, การสงเสริมการลงทุนภายใต
แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC), การสงเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับประเทศเขาสู “ประเทศไทย 4.0” ขณะที่อุปสงคจากตางประเทศ มีความเปนไปไดวาจะสามารถ
ขยายตัวไดดีกวาในป 2559 จากการฟนตัวที่แข็งแกรงขึ้นของภาวะเศรษฐกิจและการคาโลก นําโดยการเติบโต
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่คาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นภายหลังจากการเลือกตั้ง และอีกปจจัยที่คาดวาจะสนับสนุน
ความตองการสินคาในภาคอุตสาหกรรมก็คือ การทองเที่ยวในป 2560 ที่ยังขยายตัวไดดี โดยกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬาไดตั้งเปาหมายรายไดจากการทองเที่ยวในป 2560 ไวที่ 2.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มี
เปาหมายรายได 2.4 ลานบาท ซึ่งจะมีการกระตุนการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง เชน มาตราการยกเวนคาทําเนียม
การตรวจลงตรา (วี ซ า ) ให นั ก ท อ งเที่ ย วต า งชาติ 1,000 บาทต อ คนเป น การชั่ ว คราวที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม จํ า นวน
นักทองเที่ยวได, การจัดรูปแบบกิจกรรมรื่นเริงตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณและเขากับบรรยากาศของ
ประเทศ เปนตน

ปจจัยความเสี่ยงจากความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ โลก -ประเทศ
ดานปจจัยที่ตองใหความสําคัญอยางตอเนื่องในป 2560 ประกอบดวย แนวโนมการคาโลกที่ยังมีความ
ไมแนนอนจากการดําเนินนโยบายดานการคาของสหรัฐฯ ภายใตประธานาธิบดีคนใหมที่มีแนวโนมกีดกันการคา,
การขอแยกตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (Brexit), การฟนตัวของเศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุน และจีน ที่
อาจไมเปนไปตามคาดหมาย, ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนจากความแตกตางขอนโยบายการเงิน การ
คลัง ในประเทศเศรษฐกิจแกนหลักของโลก รวมทั้งแนวโนมการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
เปนตน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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ทิศทางธุรกิจกอสรางในป 2560
ในป 2560 คาดการณวาการลงทุนกอสรางที่อยูอาศัยของภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นอยางคอยเปนคอย
ไป โดยงานกอสรางที่อยูอาศัยจะเติบโตไปตามแนวการกอสรางรถไฟฟาสายตางๆ สวนการกอสรางโรงงาน
อุตสาหกรรมจะไดรับอานิสงสจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Border Special Economic Zones:
Border SEZs) ที่ภาครัฐจะเรงดําเนินการกอสรางโครงการพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในแตละพื้นที่ใหแลว
เสร็จในป 2560 ซึ่งกอใหเกิดการลงทุนกอสรางโรงงานใหมๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมาตรการสงเสริมการลงทุนของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of Investment of Thailand: BOI) อาจเปนตัวดึงดูดใหผูประกอบการ
ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติตัดสินใจลงทุนมากขึ้น และแมวาภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางในป 2560 จะเติบโต
ตอเนื่องจากป 2559

อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมกอสรางยังคงมีปจจัยเสี่ยงตอธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งผูประกอบการตองมี
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยความเสี่ยงหลักๆ พอสรุปไดดังนี้
1. ปญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต เนื่องจากมีแนวโนม ความตองการแรงงานในภาคการ
กอสรางเพิ่มขึ้น
2. ราคาวัสดุกอสรางที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความตองการที่เพิ่มมากขึ้น
3. คาจางแรงงานอาจมีแนวโนมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการแรงงานที่มีฝมือเพิ่มสูงขึ้น
และจากการที่ภาครัฐประกาศแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานครั้งใหญมาตั้งแตป 2559 โดยมีมูลคา
กว า 1.79 ล า นล า นบาท ประกอบกั บ มาตรการกระตุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องภาครั ฐ ทั้ ง การปรั บ ลดหย อ น
คาธรรมเนียมการโอน การจดจํานอง การสนับสนุนการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆ ลวนแตจะเปนแรงเสริม
ความมั่นใจใหการลงทุนในธุรกิจขายวัสดุกอสรางขยายตัวไดมากขึ้น โดยคาดวาธุรกิจวัสดุกอสรางจะไดรับผลดี
ดังนี้
• คาดวาจะไดรับอานิสงคจากลงทุนภาครัฐฯ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ตามแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2559 (Action Plan) จํานวน 20 โครงการ วงเงิน
1,410,763.35 ลานบาท รวมถึง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการขยายตัวของ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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ภาคอสังหาริมทรัพย ในตลาดตางจังหวัดโดยเฉพาะที่เปนประตูการคาชายแดนเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง
ชายแดน
•โอกาสสําหรับการสงออกวัสดุกอสรางไปยังประเทศ CLMV ที่มีชายแดนติดกับไทย จากการลงทุนใน
โครงการขนาดใหญในระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของรัฐบาลประเทศนั้นๆ ซึ่งสงผลดีตออุตสาหกรรมกอสราง
และวัสดุกอสรางของไทยที่จะมีโอกาสเติบโตไปพรอมๆ กับการขยายตัวของเมืองในประเทศเพื่อนบานอาเซียน
•ปจจัยเสี่ยง: การเบิกจายงบประมาณภาครัฐที่อาจลาชากวากําหนดและหนี้ภาคครัวเรือนที่อยูใน
ระดับสูงอาจกระทบตออุปสงคในภาคที่อยูอาศัย
จํานวนของคูแขงขัน
ในปจจุบันธุรกิจกอสรางเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง อันเนื่องมาจากในปจจุบันมีผูรับเหมารายใหมเขามา
สูธุรกิจกอสรางมากขึ้น แตสําหรับธุรกิจกอสรางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใตชื่อกลุม
“ธุรกิจอสังหาและกอสราง” มีจํานวนทั้งสิ้น 20 บริษัท เมื่อเทียบจากรายไดงานกอสรางในป 2559 บริษัทมีขนาด
ใหญเปนอันดับที่ 8 ในแงของรายได (ขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อิงตามงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ขอมูลเปรียบเทียบบริษัทรับเหมากอสรางจากงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพยรวม

บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
ช.การชาง
คริสเตียนีและนีลเส็น
อีเอ็มซี

หนี้สินรวม

สวนของ
ผูถือหุน

พรีบิลท
ไพลอน
ซีฟโก
สหกลอิควิปเมนท
ศรีราชา คอนสตรัคชั่น
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนี่ยริ่ง
เอสทีพี แอนด ไอ

5,139.25
404.22
94,928.37 73,074.05
5,009.88 3,171.04
3,096.61
9,18.61
78,119.72 63,786.32
12,576.77 8,831.12
821.08 1,159.99
7,345.34 6,475.73
5,053.30 3,016.34
1,015.55
224.72
1,884.21
815.95
6,003.96 3,753.38
2,236.63
304.35
24,999.96 14,415.44
12,565.23 1,328.37

4,735.04
21,480.64
1,805.89
2,303.48
12,972.17
3,700.09
-365.66
900.05
2,039.96
790.83
1,055.49
2,250.58
1,908.53
10,352.77
10,678.99

ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
ไทยโพลีคอนส
ทีอารซี คอนสตรัคชั่น
ทีทีซีแอล
ยูนิค เอ็นจิเนียรริ่ง

9,523.22 4,721.03
6,311.52 3,457.84
5,003.16 2,319.30
25,812.10 19,471.23
23,735.01 16,987.02

4,244.84
1,232.64
2,712.56
5,287.12
6,747.88

อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต

เนาวรัตนพัฒนาการ
พีเออี
เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียรริ่ง

บาท

ลานบาท

ชื่อบริษัท

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

มูลคาหุนที่
ชําระแลว

รายไดรวม

400.00
1,693.90
1,002.90
8,433.73
5,279.84
2,585.48
2,770.89
1,191.82
308.68
374.94
305.67
1,130.00
309.88
1,525.11
406.30

5,324.53
47,597.15
7,003.29
691.17
48,389.18
8,399.41
535.41
5,392.22
5,374.07
1,077.46
1,878.10
2,911.50
1,216.83
18,649.81
10,020.06

112.40
2,002.40
140.48
-271.73
-109.27
52.02
-239.47
191.12
788.13
172.22
156.07
322.71
97.29
1,380.75
1,365.88

0.07
1.18
0.14
-0.03
-0.02
0.02
-0.09
0.17
2.55
0.46
0.51
0.39
0.31
0.91
0.84

1,600.00 8,028.12
566.89 2,801.19
642.00 3,736.90
560.00 20,358.10
1,081.02 12,665.14

870.40
121.12
290.76
400.10
883.37

0.54
0.21
0.06
0.71
0.82

กําไรสุทธิ

กําไรตอ
หุน

(%)

เทา

%
อัตรา
ปนผล

ROE

อัตรา
กําไรสุทธิ

PE

1.9
3.50
2.98
-7.95
3.28
2.33
-21.45
4.89
20.03
18.72
10.99
10.63
5.69
7.33
12.97

2.17
9.55
7.98
-11.25
-0.83
1.42
N/A
32.18
45.70
20.17
15.33
21.58
5.00
14.06
13.28

2.11
4.21
2.01
-39.31
-0.23
0.62
-44.73
3.54
14.67
15.98
8.31
11.08
8.00
7.40
13.63

9.15
35.53
57.19
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6.84
28.28
27.05
18.03
62.57
32.14
8.83

9.81
2.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.70
4.21
2.19
N/A
7.21
1.19
3.33

13.15
5.95
8.37
3.74
6.91

22.66
10.34
11.28
7.61
13.69

10.84
4.32
7.78
1.97
6.97

9.19
N/A
28.64
23.13
25.45

2.12
N/A
0.62
2.72
1.36

ROA
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สถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน
ในปจจุบันบริษัทไดงานกอสรางที่มีขนาดใหญ มีพื้นที่กอสรางเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมูลคาของการกอสราง
ที่สูงขึ้น ไมวาจะเปน การกอสรางอาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารโรงแรม โดยบริษัทมุงเนนในการ
แขงขันดานการกอสรางที่มีคุณภาพภายใตระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา และที่สําคัญภายใตงบประมาณที่
เจาของโครงการกําหนด ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมานั้นมีแนวโนมวาลูกคาไมไดเลือกผูรับเหมาที่เสนอราคาต่ําสุด
เสมอไป แตลูกคาจะเลือกผูรับเหมาที่มีการเสนอราคาที่สมเหตุสมผลและพิจารณาถึงผลงานที่ผานมาของบริษัท
รวมถึงความนาเชื่อถือในการทํางานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการทํางาน สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
2.3.1 ลักษณะการจัดใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ
การดําเนินการกอสรางของบริษัท จะเริ่มตนจากการติดตอหางานรับเหมากอสรางจากสื่อตางๆ รวมถึง
การวาจางโดยตรงจากลูกคา โดยกอนที่จะมีการเสนอราคานั้นฝายตางๆ ของบริษัทจะรวมกันศึกษาแบบกอสราง
และความเปนไปไดในการทํางาน ซึ่งฝายกอสรางจะเปนผูวางแผนงานกอสรางและขอมูลทางดานเทคนิคในงาน
กอสราง สวนฝายกํากับตนทุนจะเปนผูใหขอมูลทางดานตนทุนการกอสราง ผูรับเหมาชวง และขอมูลเงื่อนไขที่
กํา หนดโดยฝา ยเจาของโครงการ ซึ่ง มีผลตอตน ทุน การก อสรา ง จากนั้ น สว นประมาณราคาและประมู ลจะ
ดําเนินการประมาณราคาโดยประมาณปริมาณงานและสอบราคาตอหนวยตามราคาตลาด หลังจากนั้นจะ
ดําเนินการทํารายงานสรุปเกี่ยวกับตนทุนการกอสราง เงื่อนไข และแผนงานกอสรางนําเสนอตอคณะกรรมการ
จัดการของบริษัทเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงตามความเหมาะสมกอนที่จะนําเสนอใหลูกคา ในกรณีที่มีการเจรจา
ตอรองราคาเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะเขารวมในการเจรจาพิจารณาและตัดสินใจในการเขารับ
งาน
2.3.2 ขั้นตอนระหวางการดําเนินงาน
ภายหลังจากที่ประมูลงานไดและบริษัทลงนามในสัญญากับเจาของโครงการเรียบรอยแลว ขั้นตอน
ตอไปคือการดําเนินการกอสราง โดยจะมีการดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งผูจัดการโครงการเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินการตางๆ ในโครงการกอสราง
2. วางแผนการดําเนินการกอสราง โดย
2.1 ผูจัดการโครงการ
- จัดทําแผนงานกอสรางอยางละเอียด โดยตรวจสอบความตองการที่แทจริงของเจาของ
โครงการ และตามขอกําหนดที่ระบุในสัญญากอสราง และนําขอกําหนดดังกลาวมาวางแผนการทํางาน
- จัดทําแผนกําลังคนโดยประมาณจํานวนคนงานและชางฝมือสําหรับงานแตละประเภท
- จัดทําแผนเครื่องจักรกลที่จะใชในงานกอสรางในแตละชวงเวลา
2.2 สวนควบคุมตนทุน
- จัดทํางบประมาณโดยละเอียด โดยการรวมปรึกษากับฝายผูจัดการโครงการ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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- จัดเตรียมระบบการควบคุมคาใชจายของโครงการ รวมทั้งปริมาณการใชวัสดุ
- จัดทําแผนการเงินของโครงการ
2.3.3. การดําเนินงานกอสราง โดย
1. งานดานบริหารเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณกอสราง
ในงานกอสรางจําเปนตองมีการใชเครื่องมือเครื่องจักรในการดําเนินการ บริษัทจึงมีการจัดตั้งคลังเก็บ
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณกอสราง เพื่อทําหนาที่ดูแลการใชงานเครื่องมือเครื่องจักรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. งานดานวิศวกรรม
ฝายวิศวกรรมจะดูแลและรับผิดชอบงานทางดานวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงงานออกแบบทางวิศวกรรม และ
งานวางแผนและควบคุม
3. งานดานการควบคุมคุณภาพ
บริษัทมีสวนงานที่ทําหนาที่ควบคุมคุณภาพในการกอสราง เพื่อสรางความมั่นใจไดวาการกอสรางของ
บริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดี และตามที่กําหนดในแบบและสัญญากอสราง
ทั้งนี้ในระหวางดําเนินงานกอสรางหัวหนางานของแตละฝายจะทํางานรวมกันอยางใกลชิดเพื่อควบคุม
งานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการทั้งทางดานคุณภาพของงาน อัตราความกาวหนาของงานและงบประมาณ
2.3.4 การรายงานและบันทึก
ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยจะจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของงานด า นต า งๆ รายงานให
ผูบังคับบัญชารับทราบตามลําดับขั้นตอน
2.3.5 การติดตามและการตรวจสอบ
หัวหนางานของแตละฝายจะรวมกับกรรมการผูจัดการตรวจสอบคุณภาพของงานและคาใชจายเพื่อ
ปรับปรุงแกไขการทํางานตามความเหมาะสม รวมทั้งรวมปรึกษากับฝายอื่นๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของ
โครงการนั้น
ในระหวางการดําเนินการกอสรางหากมีขั้นตอนใดไมผานการตรวจสอบ ก็จะมีการแกไขแผนงานการ
ทํางานและตรวจสอบอีกครั้ง หากงานเสร็จไมทันตามที่ระบุไวในสัญญา และ/หรือลาชากวาแผนงาน ผูจัดการ
โครงการจะเปนผูวิเคราะหสาเหตุของความลาชานั้น และทําการปรับปรุงแผนงานตอไป
2.3.6. การตรวจเช็คความเรียบรอยกอนสงมอบงาน
ผูจัดการโครงการและทีมงานจะรวมกันตรวจสอบความเรียบรอยและแกไขขอบกพรองใหเรียบรอยที่จะมี
การสงมอบงานใหแกเจาของโครงการ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารสําคัญตางๆ เพื่อสงมอบงานใหแกเจาของ
โครงการ
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ผังแสดงขั้นตอนการรับงานและการกอสราง
ติดตอประสานงานเจาของโครงการ หรือหนวยงานราชการ

ขออนุมัติเขารวมเสนอราคา

ซื้อแบบ/เอกสารประกอบ
ประมาณราคาและเขารวมเสนอราคา

ไดรับการคัดเลือกเปนผูกอสรางงาน

ตรวจสอบเอกสารสัญญา เงื่อนไขตางๆ และลงนามรับงาน
 
แตงตั้งผูจัดการโครงการ พรอมทีมงาน

คัดเลือกผูรับเหมาชวง
ตามลักษณะงาน

แผนงานคุณภาพโครงการ
แผนงานคุณภาพของผูรับเหมา

แผนการเงินและ งบประมาณ
ดําเนินงานกอสราง

รายงานผลงานปญหา/ความกาวหนา

ติดตาม ปรับปรุง แกไข

ตรวจสอบคุณภาพ / ทดสอบทุกระบบงาน

สงมอบงาน
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในการดําเนินงานกอสรางบริษัทไดตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการทํางานของบริษัท
อาทิเชน ฝุนละออง เสียง การสั่นสะเทือน โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามขอกฎหมายและตามกฎระเบียบทางดาน
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด (รายละเอียดการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมเปดเผยในหัว
ขอความรับผิดชอบตอสังคม)
2.4 ผลงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงการกอสรางที่เซ็นสัญญาวาจางกอสรางงานและอยูระหวาง
ดําเนินการกอสรางอยูจํานวนทั้งสิ้น 40 โครงการ คิดเปนมูลคางานตามสัญญาประมาณ 22,698 ลานบาท โดย
รับรูรายไดแลว 12,455 ลานบาท และมีมูลคางานคงเหลือ 10,243 ลานบาท
2.5 ผลงานที่ผานมา (หลังการปรับโครงสรางหนี้)
1. โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure)
ชื่อโครงการ
1. บอพักและงานดันทอรอยสาย ที่จงั หวัดสมุทรปราการ
2. แนวปองกันน้าํ ทวมคอนกรีตเสริมเหล็ก เฟส 2
จากสะพานพระราม 9 ถึงคลองพระโขนง
3. กอสรางเขือ่ นคอนกรีตเสริมเหล็กแนวปองกันน้าํ ทวมคลองจั่น
2.

มูลคาโครงการ : ลานบาท
18
291
319

สถาบัน (Institutional)

ชื่อโครงการ
1. โครงการกิจกรรมการพาณิชยสินคาและไปรษณียภัณฑ
2. สํานักงานเขต 8 เขต ไดแก สายไหม, สะพานสูง, ทุง ครุ,
คลองสามวา, บางบอน, ทวีวัฒนา, บางแค, ดอนเมือง

มูลคาโครงการ : ลานบาท
1,748
447

3. อาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ

127

4. อาคารจอดรถ โรงบาลบาลกรุงเทพ

309

5. อาคารศูนยควบคุมการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

1,073

6. โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา

260

7. ศูนยทนั ตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบุรี

193

8. โรงเรียนนวัตกรรมศึกษา

443
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9. โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารเอวัน

136

10. โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา

34

11. โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน

164

12. อาคารจอดรถหลังที่ 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

222

13. อาคารศูนยการแพทย โรงพยาบาลบางโพ

209

3. อาคารที่พักอาศัย (Residential)
ชื่อโครงการ
1. หลังสวน เซอรวิส อพารทเมนท
2. หมูบา นนาราสิริ สาทร-วงแหวน

มูลคาโครงการ : ลานบาท
250
329

3. แสนสิริ สุขุมวิท 67

4

4. ซัน สแควร สีลม

67

5. บานเอื้ออาทรรังสิต คลองสาม

110

6. บานราชดําริ

259

7. บานเศรษฐสิริ ปญญา รามอินทรา

32

8. เพอรเฟกท เพลส ออนนุช 77

59

9. บานนันทศิริ

317

10. สุขุมวิท พลัส

391

11. พลัส 49/2

92

12. สาทร พลัส

194

13. เดอะลาไน สาทร

170

14. ศุภาลัย พรีเมียร เพลส อโศก

240

15. แมนฮัตตัน ชิดลม

397

16. ศุภาลัย คาซา ริวา

642

17. จี เอ็ม ไฮท

237

18. ซิตี้ โฮม รัชดาภิเษก

345

19. ไอดีล 24

345

20. คอนโดวัน สยาม –พระราม 1

145

21. คอนโดวัน เอกซ สาทร-นราธิวาส

463
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22. ประสานมิตร เรสซิเดนซ

503

23. สีลม ลอฟท

74

24. ซิตี้โฮม สุขุมวิท 101

313

25. ศุภาลัย ริเวอร เพลส

448

26. เซ็นทริค ซีน อารีย 2

96

27. อมันตรา ลุมพินี คอนโดมิเนียม

595

28. อกัสตัน สุขุมวิท 22

530

29. ศุภาลัย คาซา ริวา วิสตา 2

144

30. ศุภาลัย ปารค ศรีนครินทร

564

31. คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 59

49

32. ซิตี้ โฮม รัชดา-ปนเกลา

511

33. เดอะ แกรนด พีค ศรีราชา

360

34. เดอะ รอยัล เพลส คอนโดมิเนียม

165

35. เดอะ แซง ชัวรี่ วงศอมาตย

411

36. โอควูด สุขุมวิท 18

103

37. ซิตี้ โฮม ทาพระ

212

38. ศุภาลัย พรีเมียร รัชดา-นราธิวาส-สาทร

334

39. ศุภาลัย ปารค เกษตร

506

40. บางกอก ฮอไรซอน รามคําแหง

353

41. เดอะ ซีซนั่ ศรีนครินทร

297

42. ออลไบรท คอนโดมิเนียม

726

43. ซิตี้โฮม หาดใหญ

100

44. บานเอื้ออาทร (บางนา,ลาดกระบัง,เชียงใหม)

263

45. สกาย วอลค คอนโดมิเนียม

976

46. ดิ แอดเดรส พญาไท

122

47. ซิตี้ โฮม รัตนาธิเบศร

392

48. ซิตี้ รีสอรท รามคําแหง

206

49. เลอ ลักซ คอนโดมิเนียม

107

50. เดอะ รอยัล เพลส ภูเก็ต ทาวเวอร 2

109

51. เดอะ รอยซ ไพรเวท เรสซิเดนซ

1,193
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52. ดิ แอดเดรส สาทร

524

53. เอ็นเอส เรสซิเดนซ

148

54. เดอะ นิช ตากสิน

85

55. เดอะปารคแลนด แกรนด ตากสิน

390

56. โนเบิล รีฟอรม

286

57. รีเฟล็คชัน่ จอมเทียน บีช

911

58. เดอะ บลูม สุขุมวิท 71

213

59. ศุภาลัย ปารค รัชโยธิน

389

60. แวนเทจ

459

61. ริทมึ่ พหล-อารีย

607

62. อโวรา 31

111

63. วิสซดอม

445

64. ซิตี้ รีสอรท สุขุมวิท 39

346

65. เออบารโน แอบโซลูท

367

66. เดอะ ราฟเฟล ลาดพราว 42/1

112

67. เดอะ รูม สุขุมวิท 21

349

68. บานลักซ สาทร

142

69.
70.
71.
72.
73.

208
243
583
377
387

เดอะ เพรสซิเดนท สุขุมวิท อาคาร เอ
โหมด สุขมุ วิท 61
ศุภาลัย ริเวอร รีสอรท
ศุภาลัย พรีเมียร ราชเทวี
เฮาส 23 คอนโดมิเนียม

74. ไลฟ รัชดาภิเษก

547

75. เอ็ม ลาดพราว

464

76. แชปเตอรวัน โมเดิรน ดัช

1,502

77. ศุภาลัย พรีเมียร อโศก

401

78. ศุภาลัย พรีมา ริวา

882

79. ซิตี้ รีสอรท รัชดา

320

80. เซ็นทริค สาทร-เซนตหลุยส

296

81. ศุภาลัย ปารค เอกมัย-ทองหลอ

304
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82. ศุภาลัย เวลลิงตัน

934

83. เซ็นทริค ซี พัทยา

772

84. เรนด สาทร 7
85. แอสเซนท คอนโดมิเนียม
86. ศุภาลัย ไลท สาทร-เจริญราษฎร
87. คอนโดเลต มิสท พระราม 9
88. ศุภาลัย วิสตา ติวานนท
89. เอ็ม สีลม
90. แชปเตอรวัน เดอะ แคมปส
91. ศุภาลัย เอลีท สาทร
92. เดอะ รีเซิรฟ เกษมสันต 3
93. มารค สุขุมวิท 39
94. กัลปพฤกษ แกรนด ปารค อุดรธานี
95. วี คอนโด เอกมัย-รามอินทรา
96. เดอะ บางกอก สาทร
97. ดิ เมมโมเรีย พหลโยธิน 8
98. ริทมึ่ สุขุมวิท 36-38
99. 333 ริเวอรไซด
100. ศุภาลัย มาเรย พัทยา
101. เพรสซิเดนท สาทร-ราชพฤกษ
102. ริทึ่ม อโศก
103. ศุภาลัย วิสตา ศรีราชา แยกทาเรือแหลมฉบัง
104. ศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท รัชโยธิน-พหลโยธิน 32
105. ศุภาลัย เวอเรนดา รัชวิภา-ประชาชืน่
106. ศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท ระยอง
107. แชปเตอรวัน เดอะ แคมปส ลาดพราว 1
108. โนเบิล รีวอลฟ รัชดา
109. แชปเตอรวัน มิดทาวน ลาดพราว 24
110. ศุภาลัย ลอฟท แจงวัฒนะ
111. ศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท สถานีแบริ่ง สุขุมวิท 105
112. เดอะสเตจ เตาปูน
113. ไลฟ อโศก

119
180
313
386
290
86
585
181
419
923
350
698
1,277
224
590
1,638
495
491
399
232
136
682
212
92
1,354
532
218
153
496
1,814

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 20

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

114. ศุภาลัย เอลีท พญาไท
115. ศุภาลัย เวลลิงตัน 2
116. เดอะ เพรสซิเดนท สาทร-ราชพฤกษ เฟส 3
117. ไลฟ ปน เกลา

250
652
453
831

4. อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย (Commercial)
ชื่อโครงการ
1. โชวรูมเชฟโรเลต โพธิ์แกว
2. โชวรูมมาสดา เชียงใหม
3. โชวรูมเชฟโรเลต กระบี่
4. อาคารอีสท วอเตอร
5. เอ็นเนอรยี่ คอมเพล็กซ อาคารเอ
6. ศิวยาธร ทาวเวอร
7. ยูบีซี 3 แอนด อีเอ็ม 2
8. อาคารจุฬา บลอค แอล
9. อาคารแอล แอนด เอช สุขุมวิท
10.อาคารสํานักงาน อาคารที่จอดรถและสํานักงาน บจก.โอสถสภา
(หัวหมาก)
11. อาคารจอดรถ ศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร
12. ชินวัตร ทาวเวอร 4

มูลคาโครงการ : ลานบาท
22
16
34
371
2,770
292
2,133
652
814
730
63
296

5. โรงแรมหรือรีสอรท (Leisure)
ชื่อโครงการ
1. โรงแรมโซฟเทล สุขุมวิท

มูลคาโครงการ : ลานบาท
832

2. โรงแรม เดอะ เช ดี เชียงใหม

622

3. 340 คีย โฮเต็ล

436

4. เดอะ รีเจนท แบงค็อก แอนด เรสซิเดนซ

853

5. เดอะ Sails พัทยา

579

6. แอดไมรัล สวีทส

66

7. ซิทาดีนส สุขุมวิท 8

108

8. ซิทาดีนส สุขุมวิท 11

100

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 21

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

9. ไอบิส สาทร

113

10. ฮอลิเดย อินน พัทยา

427

11. เดอะ สยาม เคมปนสกี

1,131

12. ซิทาดีนส สุขุมวิท 23

101

13. โรงแรม ออลซีซั่นส

52

14. โรงแรมโนโวเทล แพลทตินั่ม

614

15. โรงแรมสุขุมวิท 31

112

16. โรงแรมพารค พลาซา

140

17. ฮอลิเดย อินน ไมขาว รีสอรท

293

18. FOUR POINTS BY SHERATON, SATHORN

392

19. โรงแรม จี หัวหิน

95

20. ทูน โฮเต็ล อโศก-สุขุมวิท

64

21. ทูน โฮเต็ล พัทยา

74

22. โรงแรมอัมรา กรุงเทพ

916

23. โรงแรมฮอลิเดย อินน แอนด สวีทส ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร

525

24. แกรนด เซ็นเตอร พอยท ทองหลอ

634

6. ศูนยการคา ซุปเปอรมารเก็ต ชอปปงมอล (Retail)
ชื่อโครงการ
1. เดอะ กรีน ไนท พระราม 9

มูลคาโครงการ : ลานบาท
324

2. ไอ เพลส ไลฟ สเคป เซ็นเตอร

83

3. แปซิฟค คอมเพล็กซ 2 อยุธยา

138

4. เรน ฮิลล 47

104

7. โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)
ชื่อโครงการ
1. โรงงานแคปซูล เจล ไลแคป

มูลคาโครงการ : ลานบาท
58

2. อีเล็คทริค ชิลเลอร แพลนท

472

3. โอเรียลทอล คอปเปอร นิว แฟคตอรี่
4. โรงงานฟารมเฮาส นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

170
586

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 2 หนา 22

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

3. ปจจัยความเสี่ยง
บริ ษั ท ได เ ล็ง เห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งวา เป น เครื่อ งมื อพื้ น ฐานในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากความเสี่ยงเปนเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยาง
มีนัยสําคัญ ดังนั้นหากบริษัทตระหนักในเรื่องดังกลาวและมีแผนจัดการอยางเปนรูปธรรม นอกจากจะ
ชวยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแลว ยังจะชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และนําพาองคกรใหบรรลุ
เปาหมายไดอีกดวย
คณะกรรมการบริษัท จึงไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาตั้งแตเดือนธันวาคม
2557 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกําหนดกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกําหนดปจจัยความเสี่ยง การเตือนภัยลวงหนา การ
กําหนดมาตรการปองกัน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการทบทวนและสรางเครื่องมือการ
บริหารความเสี่ยง พรอมทั้งกํากับดูแล ติดตามใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด

ปจจัยความเสี่ยง
ในรอบป 2559 ที่ ผ า นมาเศรษฐกิ จ ของประเทศได เ ผชิ ญ กั บ ป จ จั ย ต า งๆ มากมายทั้ ง จาก
ภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท สภาวะแวดลอมและ
ความเสี่ยงที่สําคัญรวมทั้งแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
1.1 ความเสี่ยงจากการรับงานกอสรางที่ยังไมหลากหลายประเภท
การประกอบธุรกิจของบริษัทที่ผานมายังคงไวซึ่งการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางแบบครบวงจร
โดยใหบริการตั้งแตงานเข็มจนกระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ รวมทั้งงานดานโครงสราง งานสถาปตยกรรม
งานติดตั้งระบบไฟฟา ระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาล เปนตน ทั้งนี้โดยสวนมากบริษัทจะรับงานจาก
ภาคเอกชนประเภทงานกอสรางอาคารสูงเปนสวนใหญ
แตอยางไรก็ตามบริษัทยังคงสนใจที่จะเขารับงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานและงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ เชน โครงการระบบไฟฟาขนสงมวลชน งานกอสรางถนน งานกอสรางทาง
ดวน เปนตน ซึ่งบริษัทอาจยังมีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑที่กําหนด แตบริษัทยังคงมุงมั่นเตรียมความ
พรอมเพื่อรวมกับพันธมิตรทางการคาในการรวมประมูลงานภาครัฐตอไป
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 3 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

สัดสวนรายไดตามลักษณะของลูกคา (งบการเงินรวม)
ประเภท
รายไดจากภาครัฐ
- โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- สถาบัน
รายไดภาครัฐรวม
รายไดจากภาคเอกชน
- อาคารที่พักอาศัย
- อาคารสํานักงาน/อาคารพาณิชย
- สถาบัน
- โรงแรมและรีสอรท
- โรงงานอุตสาหกรรม
- ศูนยการคา/ซุปเปอรมารเก็ต/ชอปปงมอลล
รายไดภาคเอกชนรวม
รายไดรวมทั้งสิ้น

ป 2559
จํานวน
%

ป 2558
จํานวน
%

หนวย : พันลาน
ป 2557
จํานวน
%

333.87
333.87

4.45
4.45

43.21
43.21

172.67
172.67

2.51
2.51

5,759.46
362.21
700.85
319.33
29.22
7,171.07
7,504.94

76.74
4.83
9.34
4.25
0.39
95.55
100.00

5,634.63
1,081.56
6,716.19
6,888.86

81.79
15.70
97.49
100.00

0.61
0.61

5,728.37 81.24
757.68 10.75
255.51
3.62
266.28
3.78
7,007.84 99.39
7,051.05 100.00

จากตารางจะเห็นไดวาสัดสวนรายไดของบริษัทแยกตามประเภทลูกคาและประเภทการกอสราง
จะพบวารายไดสวนใหญมาจากการกอสรางภาคเอกชนซึ่งในป 2559 มีสัดสวนเทากับรอยละ 95.55
ของรายไดจากการกอสรางทั้งหมด และในจํานวนนี้เปนรายไดจากประเภทงานอาคารที่พักอาศัยโดยมี
สัดสวนเทากับรอยละ 76.74
ทั้งนี้ในป 2559 ที่ผานมาบริษัทมีการรั บงานกอสรางที่หลากหลายมากขึ้นไมวาจะเปนการ
กอสรางประเภทงานโรงแรมและรีสอรท โรงงานอุตสาหกรรม และศูนยการคา/ซุปเปอรมารเก็ต/ชอปปง
มอลล ดังจะเห็นไดจากรายไดตามประเภทการกอสรางเมื่อเทียบกับป 2558 จะมีสัดสวนรายไดจากการ
กอสรางประเภทอื่นที่มากขึ้น ไมใชจากงานกอสรางประเภทอาคารที่พักอาศัยเพียงอยางเดียว
และนอกจากบริษัทจะดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางแบบครบวงจรแลว บริษัทมีนโยบายขยาย
การดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของในลักษณะขยายตัวไปขางหนา เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรู
รายไดในธุรกิจอื่น และเพิ่มความมั่นคงทางรายไดใหกับบริษัทดวยการจัดตั้งบริษัทยอย ไดแก บริษัท
เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด และ บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล แอนด พารทเนอรส จํากัด
โดยดําเนินการบริหารและพัฒนาโครงการ ดังนี้
1.โครงการเซอรวิสอพารทเมนท Citadines Grand Central Sriracha ตั้งอยูกลางเมืองศรีราชา
จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง เป ด ดํ า เนิ น การตั้ ง แต ช ว งต น ป 2558 ที่ ผ า นมา บริ ห ารงานโดยบริ ษั ท Ascott
International (Thailand) จํากัด บริการใหเชาหองพักอาศัยระยะสั้นและระยะยาว ซึงลูกคาสวนใหญ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 3 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เปน ชาวตา งชาติ (ญี่ปุน ) ที่ ทํา งานในนิคมอุ ตสาหกรรมในจั ง หวัดชลบุรีและระยอง โดยป จจุ บัน ได
ดําเนินการขอใบอนุญาตโรงแรมตามขอเสนอแนะจากหนวยราชการซึ่งดําเนินการแลวเสร็จตั้งแตเดือน
มีนาคม 2560 และผลการดําเนินงานในป 2558 – 2559 ที่ผานมา มียอดการเขาพักโดยเฉลี่ย 35% ในป
2558 และ 80% ในป 2559

2. โครงการเซอรวิสอพารทเมนท Somerset Sriracha ที่ตั้งอยูไมไกลจากโครงการแรก และ
ไดรับอนุญาติผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แลว ในขณะนี้ขั้นตอนการดําเนินงานอยูในระหวางงาน
เสาเข็มเจาะ และระบบปองกันดินพัง และในสวนงานสถาปตยจะเริ่มงานในเดือนกรกฎาคม 2560 และ
จะเริ่มดําเนินการทําหองตัวอยางในตัวอาคารจริงในเดือนสิงหาคมซึ่งจะแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2560
และคาดวาทั้งโครงการจะแลวเสร็จปลายป 2561

3. โครงการเซอรวิสอพารทเมนท The Zone Prachinburi ตั้งอยูที่ยานคลองรั้ง อําเภอศรีมหา
โพธิ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ซึ่ ง บริ เ วณดั ง กล า วอยู ใ กล กั บ นิ ค มอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ ได แ ก นิ ค ม
อุตสาหกรรม 304 และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ซึ่งปจจุบันไดผานขั้นตอนการขออนุญาต
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) แล ว และการขอใบอนุ ญ าตก อ สร า งคาดว า จะได รั บ อนุ มั ติ ใ นเดื อ น
พฤษภาคม 2560 และหลังจากที่ไดรับการอนุญาตกอสรางแลว กําหนดการเริ่มกอสรางภายในเดือน
มิถุนายน 2560

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 3 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

4. บริษัทมีกลยุทธลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพ ทําเลที่ตั้งดี พรอมใชงานและสามารถ
สรางรายไดไดทันที โดยจากเดิมไดจัดตั้งบริษัทยอย คือ บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท จํากัด และไดรวมเปนสาขาของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อ
บริหารจัดการสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร Natural Ville Residence (เดิม) และเปลี่ยนชื่ออาคารเปน
The Dutchess ซึ่งในป 2558 และ 2559 ที่ผานมามีอัตราเขาพักเฉลี่ยที่ 79% และ 85% ตามลําดับ

5. ในป 2559 ที่ผานมาบริษัทไดมีการลงทุนเพิ่มในอุตสาหกรรมโรงแรมและเซอรวิสอพารท
เมนท โดยไดจัดตั้งบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล แอนด พารทเนอรส จํากัด ขึ้นเพื่อบริหารอาคาร เอท
ทองหลอ เรสซิเดนท ซึ่งตัวอาคารประกอบธุรกิจเซอรวิสอพารทเมนทและพื้นที่รานคาใหเชา โดยมี
มูล คา การลงทุน 2,550 ลา นบาท โดยอาคารดัง กลา วตั้ง อยูใ นซอยสุขุม วิท 55 (ทองหลอ) จึง เปน
ยานที่มีมูลคาที่ดินเติบโตอยางรวดเร็ว ซึ่งจะถือเปนอีกโอกาสในการสรางรายไดใหแกบริษัทใหมีความ
มั่นคงมากยิ่งขึ้น และปจจุบันบริษัทมีแผนปรับปรุงสวนหองพักและพื้นที่สวนกลางซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ในป 2561 ในสวนของผลประกอบการครึ่งป 2559 ที่ผานมาในสวนของเซอรวิสอพารทเมนทมีอัตราการ
เขาพักเฉลี่ยที่ 88% อัตราการเชาพื้นที่รานคาเฉลี่ยที่ 97%
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1.2 ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงขึ้น
ธุรกิจรับเหมากอสรางในปจจุบันยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องโดยไดรับอานิสงสมา
จากการเรงลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหมีผูรับเหมารายใหมเขามาธุรกิจ
กอสรางมากขึ้น รวมถึงมีผูรับเหมาจากงานภาครัฐเขามาสูตลาดของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งอาจทําให
บริษัทตองเผชิญกับการแขงขันที่เพิ่มสูงขึ้น
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยการเลือกประมูลงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและ
สามารถแขง ขั น ได นอกจากนั้ น บริ ษัท จะมุ ง เน น การแข ง ขั น ในดา นการก อสรา งที่มี คุณ ภาพภายใต
ระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา และที่สําคัญภายใตงบประมาณที่เจาของโครงการกําหนด และใน
ระยะเวลาที่ผานมานั้นมีแนวโนมวาลูกคาไมไดเลือกผูรับเหมาที่เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป แตลูกคาจะ
เลือกผูรับเหมาที่มีการเสนอราคาที่สมเหตุสมผลและพิจารณาถึงผลงานที่ผานมาของบริษัท รวมถึง
ความนาเชื่อถือในการทํางานที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตารางแสดงสถิติโครงการที่บริษัทไดรับความไววางใจในการลงนามสัญญากอสรางยอนหลัง 3 ป
ป

จํานวนโครงการ

หนวย : พันลาน
มูลคากอสรางตามสัญญา

2557
16
8,140
2558
16
9,357
2559
18
8,223
จากตารางจะเห็นไดวาการลงนามสัญญากอสรางยอนหลัง 3 ปของบริษัทมีจํานวนโครงการ
และมูลคากอสรางที่ไมแตกตางกันมากนัก เนื่องจากบริษัทเนนการแขงขันในเรื่องคุณภาพ เวลา และ
คาใชจาย เพราะงานโดยมากที่บริษัทรับเปนงานอาคารพักอาศัย ที่ตองใชฝมือ และตองดําเนินการ
กอสรางใหตรงตามระยะเวลาเพื่อทําการสงมอบใหกับเจาของโครงการตามที่กําหนดไวในสัญญา
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2. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
แรงงานถือเปนปจจัยหลักที่สําคัญในงานกอสราง และในปจจุบันมีโครงการกอสรางของภาครัฐ
ที่เปนงานกอสรางพื้นฐานขนาดใหญ เชน โครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน งานกอสรางถนน เปน
ตน ซึ่งทําใหเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานได ซึ่งหากบริษัทไมสามารถจัดหาแรงงานเพื่อเขามาดําเนินการ
ในโครงการของบริษัทได อาจทําใหงานกอสรางเกิดการลาชาไมสามารถสงมอบใหแกลูกคาไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
เพื่ อเปนการลดความเสี่ยงดัง กลา วบริษัท จึง ได มีการวา จ า งผู รับเหมาชว งหรื อผู รับจ า งช ว ง
(Subcontractor) โดยต อ งเป น บริษัท ที่ทํา การขึ้ น ทะเบียนไว กับบริ ษัท โดยจะต องมี คุณสมบั ติต ามที่
กําหนด รวมถึงบริษัทจะมีการประเมินความสามารถและความประพฤติของแรงงาน ซึ่งจะทําใหบริษัท
สามารถควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอตกลงหรือตามสัญญาวาจางที่ไดตกลงกันไว ทั้งนี้บริษัท
มิไดพึ่งพิงผูรับจางชวง (Subcontractor) เพียงรายใดรายหนึ่งเทานั้น เพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากการผูกขาดกับผูรับจางชวง (Subcontractor) เพียงรายเดียว เชน การขอปรับขึ้นราคาคาแรงงาน
อยางไมสมเหตุสมผล เปนตน
นอกจากนี้ทางบริษัทยังใหความสําคัญกับสถานที่พักอาศัย(Camp) ของแรงงานรายวันซึ่งมีอยู
กวา 20 แหง โดยการบํารุงซอมแซมสถานที่ใหมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดลอมที่ดี ดูแลความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ อีกทั้งยังไดลงทุนเกี่ยวกับการสรางสถานที่พักอาศัยแบบสําเร็จรูป (Camp Knock Down)
เพื่อใหสถานที่พักมีความคงทนแข็งแรง ผนังและหลังคามีฉนวนกันความรอนใชทดแทนสังกะสีที่มักพบ
ในสถานที่พักอาศัยของคนงานชั่วคราวที่ใชทั่วไป และถึงแมวาจะเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูง แตสถานที่
พักอาศัยประเภทนี้สามารถถอดประกอบและนํากลับมาใชซ้ําไดอยางคุมคา
2.2 ความเสี่ยงดานบุคลากร
ธุรกิจกอสรางจําเปนตองมีบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญทําหนาที่เปนผูจัดการ
โครงการหรือวิศวกรโครงการ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมและบริหารงานกอสรางแตละ
โครงการใหเสร็จสมบูรณ บริษัทจึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนบุคลากรที่ทําหนาที่ในสายงานดังกลาว
ดังนั้นบริษัทจึงมีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน โดยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรจัดทําแผนการอบรมใหกับพนักงานในหลักสูตรตางๆเชน
การจัดตั้งโครงการ Syntec Academy ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในสาย
งานกอสราง เชน ชางฝมือ ผูชวยชาง หัวหนาคนงาน และผูรับเหมารายยอยของบริษัท รวมถึงมีการจูงใจ
ใหพนักงานทํางานอยูกับบริษัทในระยะยาว โดยสงเสริมใหพนักงานมีความกาวหนาในสายงานและมี
การจายคาตอบแทนรวมทั้งจัดสวัสดิการใหตามความเหมาะสมกับพนักงานทุกคน
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ตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก 3 ปยอนหลัง
ป 2559
จํานวนพนักงานลาออก
100

หนวย : คน

ป 2558
133

ป 2557
152

จากตารางจะเห็นไดวาในชวง 3 ปยอนหลัง บริษัทมีจํานวนพนักงานลาออกที่ลดลงทุกป อัน
เนื่องมาจากบริษัทใหความสําคัญกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร สงเสริมความกาวหนาใหกับพนักงาน
และมีหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนและสวัสดิการใหพนักงานอยางเปนธรรมและเทาเทียม

3. ความเสี่ยงดานการเงิน
3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง
จากการที่ในปจจุบันมีโครงการกอสรางของภาครัฐที่เปนงานกอสรางพื้นฐานขนาดใหญเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหราคาวัสดุกอสรางอาจจะมีการขยับขึ้นเนื่องมาจากความตองการ
ใชวัสดุกอสรางมากขึ้น ทั้งนี้ตนทุนวัสดุกอสรางถือเปนตนทุนหลักที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงของราคา
วัสดุกอสรางจึงสงผลกระทบกับตนทุนในการกอสราง
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บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวและไดทําการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุ
กอสรางอยางใกลชิด รวมถึงมีนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบ
บางรายการที่ใช ในการกอสร างเป นการลว งหนา เชน เหล็ กเส น และถา หากวัสดุกอสรางชนิดใดมี
แนวโนมที่จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจะทําการสั่งซื้อในปริมาณมากๆ ซึ่งทําใหบริษัทมีอํานาจตอรอง
ทางดานราคามากขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการบริหารจัดการวัสดุกอสรางโดยการมีศูนยกลางในการจัดเก็บ
และการกระจายไปยังโครงการกอสรางที่มีความตองการใชอยางทันทวงที
3.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง
ในบางครั้งสภาพเศรษฐกิจที่อาจเกิดความผันผวนและความไมแนนอนทางการเมืองอาจสงผล
ต อ นโยบายในการบริ ห ารประเทศ ซึ่ ง อาจทํ า ให เ ศรษฐกิ จ เกิ ด การชะลอตั ว ซึ่ ง ธุ ร กิ จ ก อ สร า งมี
ความสัมพันธกับเศรษฐกิจของประเทศ กลาวคือในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัวที่
เพิ่มสูงขึ้นภาคอุตสาหกรรมกอสรางก็มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนกัน และในทางกลับกันในชวงที่
เศรษฐกิจถดถอยภาคอุตสาหกรรมกอสรางก็มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเชนกัน
สรุปแนวโนมเศรษฐกิจและเงินเฟอ
เศรษฐกิจไทยในป 2559 และ 2560 มีแนวโนมขยายตัวที่รอยละ 3.2 โดยแรงขับเคลื่อนในปหนา
มาจากการบริโภคภาคเอกชน การใชจายภาครัฐ และการสง ออกบริการ เปนสําคัญ ประมาณการ
เศรษฐกิจครั้งนี้ใกลเคียงกับที่ประเมินไวในรายงานนโยบายการเงินฉบับกอนตามปจจัย (1) การบริโภค
ภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงขึ้นจากรายไดเกษตรกรที่ปรับดีขึ้น (2) มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่
ออกมาตอเนื่อง และ (3) การสงออกสินคาที่ฟนตัวดีขึ้น ปจจัยดังกลาวชวยชดเชยการสงออกบริการที่
ชะลอลง จากการปราบปรามทัวรผิดกฎหมายและบรรยากาศการทองเที่ยวในชวงไวอาลัย การลงทุน
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ภาคเอกชนที่ยังอยู ในระดับต่ํา และแรงสงจากการใชจายภาครัฐที่ต่ํากวาที่ประเมินไวอยางไรก็ตาม
เศรษฐกิจเผชิญกับปจจัยเสี่ยงดานลบมากขึ้น และมีความไมแนนอนเพิ่มขึ้นจากทั้งปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2559 และ 2560 ปรับลดลงจากประมาณการเดิมที่รอยละ
0.3 และ 2.0 มา อยูที่รอยละ 0.2 และ 1.5 ตามลําดับ จากแรงกดดันเงินเฟอที่อยูในระดับต่ําตามอุปสงค
ที่ทยอยฟนตัว และ ราคาอาหารสดที่ต่ํากวาคาดอยางมีนัยสําคัญแมราคาน้ํามันจะปรับเพิ่มขึ้น โดย
คณะกรรมการฯ ประเมินวา อัตราเงินเฟอทั่วไปมีโอกาสที่จะกลับเขาสูขอบลางของเปาหมายในไตรมาส
ที่ 1 ป 2560 สําหรับอัตราเงินเฟอ พื้นฐานปรับลดลงตามราคาอาหารบริโภคในบานและนอกบานที่
ชะลอลง
สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟอ
รอยละ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟอทั่วไป
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน

2558*
2.8
-0.9
1.1

2559
3.2 (3.2)
0.2 (0.3)
0.7 (0.8)

2560
3.2 (3.2)
1.5 (2.0)
0.8 (1.0)

* ขอมูลจริง () รายงานนโยบายการเงิน กันยายน 2559

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรมกอสราง
แนวโนมการลงทุนในการกอสรางของภาครัฐเติบโตอยางตอเนื่อง โดยคาดวาภาครัฐยังคง
ผลักดันการลงทุนในโครงการใหมๆ และเรงดําเนินการกอสรางในโครงการตอเนื่องเพื่อใหแลวเสร็จทัน
ตามเวลา นอกจากนี้การที่ภาครัฐผอนคลายกฎระเบียบตางๆ ชวยใหขับเคลื่อนโครงการไดเร็วขึ้น อาทิ
การใชกฎหมายพิเศษมาตรา 44 เพื่อใหสามารถเปดประกวดราคาโครงการคูขนานไปกับการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซึ่งจะทําใหโครงการกอสรางมี
ความคืบหนาเร็วกวาที่ผานมา
และสํ า หรั บ การก อ สร า งของภาคเอกชนนั้ น จะปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น อย า งค อ ยเป น คอ ยไป โดยงาน
กอสรางที่อยูอาศัยจะเติบโตไปตามแนวเสนทางรถไฟฟาสายตางๆ สวนการกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม
จะไดรับอานิสงสจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Border Special Economic Zones: Border
SEZs) ที่ภาครัฐจะเรงดําเนินการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในแตละพื้นที่ให
แลวเสร็จในป 2560 ซึ่งจะทําใหเกิดการลงทุนในโรงงานใหมๆ เพิ่มขึ้นนับจากครึ่งหลังของป 2560
ประกอบกับผลจากมาตรการสงเสริมการลงทุนของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (Board of
Investment of Thailand: BOI) อาจดึงดูดใหผูประกอบการชาวไทยและตางชาติตัดสินใจลงทุนมากขึ้น
ขณะที่การกอสรางอาคารพาณิชยกรรมจะคอยๆ ฟนตัวในป 2560 – 2561 ตามภาวะเศรษฐกิจไทยและ
กําลังซื้อของผูบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น
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4. ความเสี่ยงดานกฎระเบียบ
4.1 ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร
การดําเนินธุรกิจกอสรางมีความเกี่ยวของกับกฎหมาย และขอบังคับหลายฉบับ รวมถึงมีโอกาส
ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงตองใชความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนดใหครบถวน ซึ่งหากไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมครบอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัท
ได
ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางลดความเสี่ยงดังกลาวโดยจัดใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินการตางๆ ใหถูกตองตามขอบังคับและกฎหมาย รวมถึงบริษัทมีนโยบายที่จะ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอกําหนดการกอสราง และตามระเบียบ
ปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด
5. ความเสี่ยงดานสังคมและ/หรือสิ่งแวดลอม
5.1 ความเสี่ยงจากการกอสรางที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอม
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น บริ ษั ท ได ถู ก ว า จ า งให ก อ สร า งในย า นใจกลางเมื อ งหรื อ เขตชั้ น ในของ
กรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งการกอสรางดังกลาวตองมีการดําเนินการเพื่อปองกันผลกระทบตอชุมชน
ขางเคียง และสภาพแวดลอมใหไดรับผลกระทบนอยที่สุดหรือไมไดรับผลกระทบเลย
จากความเสี่ยงดังกลาวขางตนบริษัทจึงมีการแกไขโดยการนํานวัตกรรมตางๆ เขามาใชในการ
กอสราง เชน จัดทําระบบปองกันฝุนละอองดวยผาใบปองกันฝุนขณะกอสราง การใชสเปรยละอองน้ํากัก
ฝุนในบริเวณที่มีฝุนผงจากการทํางาน เปนตน

ทั้ ง นี้ จากการที่ บ ริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะดํ า เนิ น การก อ สร า งโดยคํ า นึ ง ถึ ง ชุ ม ชนข า งเคี ย งและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงมีมาตรการในการปองกันผลกระทบดังที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหบริษัทไมมีขอ
พิพาทในกรณีที่เกี่ยวกับความเสียหายกับชุมชนขางเคียงและสิ่งแวดลอม
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6. ความเสี่ยงดานอื่นๆ
6.1 ความเสี่ยงเนื่องจากความปลอดภัยของระบบขอมูล
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ความเสี่ยงจากการเกิดความเสียหายกับระบบงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรตามปกติ ความเสียหายดังกลาว ไดแก ระบบเครื่องแมขาย (Server) บางสวนชํารุดไม
สามารถใชงานได การเขาใชงานไมไดเนื่องจากการเชื่อมตอ (Internet ของผูใหบริการ) มีปญหาระบบ
เสียหายรายแรงจากภัยพิบัติ (Disaster) อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการปองกัน ดังนี้
(1.1) เปลี่ยน Server จากแบบ Stand Alone เปนระบบ Virtualization ลดความเสี่ยงจากการ
เสียหายของ Hardware และดําเนินการแลวเสร็จไปตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2559 และยังคงทําสัญญา
บํารุงรักษา (M.A.) Hardware อื่นๆในสวนของระบบ Network อยางตอเนื่อง รวมทั้งการใชบริการ
Internet (Lease-line) กับผูใหบริการภายนอก
(1.2) ปรับปรุงแผนงาน Disaster Recovery (DR) โดยการทําสัญญาการกูคืนระบบกับผู
ใหบริการภายนอก ชวงปลายเดือนธันวาคม 2559 การปรับปรุงระบบ Backup โดยการทํา Backup
Server บน VMware รวมทั้งการสํารองขอมูลบน External Disk ดวย รวมทั้งยังไดทํา ระบบสํารอง
(Backup System) ทั้งระบบโดยติดตั้งไวนอกสํานักงาน ซึ่งถาหากระบบทั้งหมดที่สํานักงานใหญ
เสียหายหรือขัดของจะสามารถใชระบบงาน ไดภายใน 48 ชั่วโมง
2. ความเสี่ยงจากความเสียหายของขอมูลเนื่องจากการกระทําหรือการเขาถึงขอมูลจาก
ภายนอก เชน การ Hack ขอมูล และ Virus ในกรณีนี้ หนวยงานผูดูแลระบบ (MIS) ไดดําเนินการปองกัน
ทั้งการใช Hardware และ Software ไดแก Firewall และ Anti-Virus ที่พอเพียง รวมทั้งการจัดทําระบบ
Security ของ Application ตางๆที่มีความสําคัญ และการตรวจสอบทบทวนผูใชระบบ (User Profile)
เพื่อปองกันไมใหบุคคลภายนอกเขาถึงระบบหรือขอมูลได โดยเฉพาะป 2559 ได Upgrade Firewall
เพิ่มประสิทธิภาพของ Throughput และการตรวจจับการโจมตีและ Malware จากภายนอก และซื้อ
ซอฟทแวร Anti-Virus เพิ่มอีก 200 Licenses เพื่อใหเพียงพอกับการปองกัน Virus โดยเฉพาะที่
หนวยงานกอสราง
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสําคัญของทรัพยสินถาวรหลัก
ทรัพยสินถาวรหลักที่บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ใชในการ
ประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามรายละเอียดงบการเงินรวม) ดังนี้
(หนวย : บาท)
ประเภทลักษณะ
ทรัพยสิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

1. ที่ดิน

เปนเจาของ

2. อาคารและสวน
ปรับปรุงอาคาร

เปนเจาของ

3.เครื่องจักรและ
อุปกรณกอสราง
4. แบบกอสราง
อลูมิเนียม
5. เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ
6. ยานพาหนะ

ราคาทุน

ภาระผูกพัน

1,601,757,548 1,601,757,548 1.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือค้ําประกัน 350 ลานบาท
2.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือค้ําประกัน 1,500 ลานบาท
3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือค้ําประกัน 1,550 ลานบาท
- วงเงินหนังสือค้ําประกัน 229 ลานบาท
1,916,638,663 1,632,449,754 1.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือค้ําประกัน 520 ลานบาท

- เปนเจาของ 1,365,264,415
- บางสวนทํา
สัญญาเชา 5 ป
เปนเจาของ
562,161,447
เปนเจาของ

ราคาตาม
บัญชี

227,877,955

427,624,195 - เครื่องจักรที่ทําสัญญาเชา เหลือ
ระยะเวลาการเชาประมาณ 3-5 ป โดย
เฉลี่ย
103,908,529

-

93,893,372

-

-เปนเจาของ
200,593,814
71,742,357 - ยานพาหนะที่ทาํ สัญญาเชา เหลือ
ระยะเวลาการเชาประมาณ 2-4 ป
-บางสวนทํา
สัญญาเชา 4 ป
หมายเหตุ.- รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 18 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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4.2 สินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท และกิ จ การร ว มค า มี สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ สํ า คั ญ ในการประกอบธุ ร กิ จ คื อ ลิ ข สิ ท ธิ์
ซอฟแวร โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ในการดําเนินงาน โดยมีขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
(หนวย : บาท)
รูปแบบ เครื่องหมาย/
ชื่อเจาของ ประเภทสินคา/บริการ
ราคาทุน
ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร
เปนเจาของ
ซอฟแวร
33,606,004
2. เงินจายซื้อฐานลูกคาและ
เปนเจาของ ฐานลูกคาและธุรกิจเดิม
8,000,000
ธุรกิจเดิม
หมายเหตุ.- รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 สินทรัพยไมมีตัวตน

มูลคาสุทธิทางบัญชี
6,583,507
6,188,128

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทและมีแนวโนมการเติบโตที่ดี สําหรับสัดสวนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคานั้น ขึ้นอยูกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน
และอํานาจการบริหารงานเปนหลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสง
ตัวแทนกรรมการเขาไปรวมกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับแผนงานของ
บริษัท รวมทั้งติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามแผนงานที่ได
กําหนดไว สวนอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะสง
ตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการแทนการเขาไปบริหารงานโดยตรง
ในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น บริษัทไดมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ
ในลักษณะการขยายตัวไปขางหนา ควบคูกับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทใหเติบโตยิ่งขึ้น การ
ขยายการดําเนินงานในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของก็เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายได เชน ดําเนินธุรกิจ
เซอรวิส อพารทเมนทสรางใหมเพื่อการใหเชา หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพทําเลที่ตั้งดี
พรอมใชงานและสามารถสรางรายไดทันที ไดแก การบริหารจัดการสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงแรม
เซอรวิส อพารทเมนท เปนตน
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

5. ขอพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขอพิพาททางกฎหมายที่คดียังไมถึงที่สุด ซึ่งเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจปกติ และเปนคดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอทรัพยสินของบริษัท มีจํานวนทุนทรัพยฟอง
สูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน จํานวน 4 คดี คือ
1. คดีความแพง ณ ศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขดําที่ 270/2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระหวาง
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
โจทก
บริษัท เคมปน สยาม จํากัด
จําเลย
คดีหมายเลขดําที่ 270/2554
ทุนทรัพยฟอง 301,388,224.43 บาท ฐานความผิดสัญญาจางเหมากอสราง
วันที่ยื่นฟอง 11 กุมภาพันธ 2554
มูลเหตุคดี
เนื่องดวยบริษัทไดรับการวาจางงานกอสรางโครงการโรงแรมสยาม เคมปนสกี
จากบริษัท เคมปน สยาม จํากัด (ผูวาจาง) เปนมูลคางานที่รวมงานเพิ่มตางๆ
ทั้ ง หมด 884,900,000.00 บาท และบริ ษั ท ได เ ข า ดํ า เนิ น การก อ สร า งจน
เกือบจะแลวเสร็จสมบูรณ แตเนื่องจากผูวาจางคางชําระเงินคากอสราง แม
บริษัทไดมีการทวงถาม และบอกเลิกสัญญาจางเหมากอสรางแลว แตทางผู
วาจางยังคงเพิกเฉยไมชําระเงินคากอสรางแกบริษัท และกลาวอางวาโครงการ
มีความเสียหายเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 บริษัทจึงไดยื่น
ฟองผูวาจางตอศาลแพงกรุงเทพใต เพื่อขอใหศาลบังคับใหผูวาจางชําระเงินคา
กอสรางและคาเสียหายรวมเปนทุนทรัพยที่ฟองจํานวน 301,388,224.43 บาท
ความคืบหนาคดี
ปจจุบันคดีถึงที่สุดโดยจําเลยยินยอมชําระเงินจํานวน 200,000,000.00 บาท
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 บริษัทไดยื่นเรื่องขอถอนฟองคดี ศาลอนุญาตให
ถอนฟองคดีเสร็จสิ้นการพิจารณา
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

2. คดีความแพง ณ ศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขดําที่ 1146/2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระหวาง
บริษัท เคมปน สยาม จํากัด
โจทก
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
จําเลย
คดีหมายเลขดําที่ 1146/2554
ทุนทรัพยฟอง 2,863,721,672.18 บาท ฐานความผิดสัญญาจางเหมากอสราง
วันที่ยื่นฟอง 30 กันยายน 2554
มูลเหตุคดี

อางถึง การฟองรองคดีหมายเลขดําที่ 270/2554 ซึ่งมีบริษัทในฐานะเปนโจทก
และบริษัท เคมปน สยาม จํากัด ในฐานะเปนจําเลย ขางตนนั้น เปนเหตุใหผูวา
จางไดยื่นฟองบริษัทในคดีหมายเลขดําที่ 1146/2554 ฐานความผิดสัญญาจาง
เหมากอสรางในเวลาตอมา

ความคืบหนาคดี

บริ ษั ท เคมป น สยาม จํ า กั ด โจทก ย อมชํ า ระเงิ น ให บ ริ ษั ท จํ า นวน
200,000,000.00 บาท เมื่ อ วั น ที่ 25 มี น าคม 2559 ในคดี ห มายเลขดํ า ที่
270/2554 ซึ่งบริษัทเปนโจทกฟองคดี และบริษัท เคมปน สยาม จํากัด ไดยื่น
คํารองขอถอนฟองคดีนี้ ศาลอนุญาตใหถอนฟองคดีเสร็จสินการพิจารณาแลว
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

3. คดีปกครอง ณ ศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ 2206/2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระหวาง
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
โจทก 1
บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด
โจทก 2
การเคหะแหงชาติ
จําเลย
คดีหมายเลขดําที่ 2206/2555
ทุนทรัพยฟอง 874,250,718.11 บาท ฐานความผิดสัญญาจางเหมากอสราง
วันที่ยื่นฟอง 7 กันยายน 2555
มูลเหตุคดี
เนื่องดวยบริษัทไดเขารวมกิจการรวมคา ซินเท็ค-ไมวาน (SMJV) กับบริษัท
ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด (“ไมวาน”) ในสัดสวนการรวมทุน 65%: 35%
ตามลํ า ดั บ เพื่ อ เข า รั บ งานก อ สร า งโครงการบ า นเอื้ อ อาทร จากการเคหะ
แหงชาติ (ผูวาจาง) จํานวน 50,000 ยูนิต แตดวยเมื่อป 2549 เกิดเหตุการณ
ปฏิวัติรัฐประหารขึ้น ทําใหโครงการดังกลาวเกิดความไมชัดเจนตองชะลอการ
ดําเนินการจนทําให SMJV ไดรับความเสียหาย ซึ่ง SMJV ไดรองขอและไดรับ
การอนุ มั ติใ หล ดจํา นวนหน ว ยการกอ สรา งคงเหลื อ เพี ย ง 13,674 ยู นิต ซึ่ ง
ขั้นตอนการกอสรางไดดําเนินการแลวเสร็จและสงมอบงานแลว แตยังคงมีการ
คางชําระคางวดงานเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทไดมีการทวงถามหลายครั้งแลว แตผูวา
จางยังคงเพิกเฉยไมชําระเงินคากอสรางแกบริษัททําใหบริษัทเสียหาย
ความคืบหนาดคี
ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง
ความเห็นฝายกฎหมาย งานก อ สร า งโครงการดั ง กล า วเกิ ด ป ญ หาความล า ช า ขึ้ น โดยความล า ช า
ดังกลาวไมไดเกิดขึ้นจากความผิดของ SMJV แตเกิดจากปญหาของทางการ
เคหะแหงชาติเองที่มีการชะลอการดําเนินงาน และการจายเงินคากอสราง
ลาชามีผลตองานกอสราง ทําให SMJV ไดรับความเสียหาย การเคหะแหงชาติ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาปรับเปนดอกเบี้ยจาก SMJV อีกทั้ง SMJV ไดรับความ
เสียหายมีคาใชจายจากการเตรียมโครงการภายหลังการหยุดงาน ทั้งในสวน
อุปกรณ, ที่ดิน, คาธรรมเนียมหนังสือค้ําประกัน คาควบคุมการเรงงานจาก
ความลาชาของโครงการ และอื่นๆ ซึ่งเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง SMJV จึง
มีสิทธิฟองเรียกคาเสียหายจากการเคหะแหงชาติตามฟองได โดยคาดวาศาล
ปกครองกลางจะมีคําพิพากษาใหการเคหะแหงชาติชําระคาเสียหายใหแก
SMJV

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 5 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

4. คดีความแพง ณ ศาลแพงกรุงเทพใต หมายเลขดําที่ 750/2554
ระหวาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
โจทก
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
จําเลย 1
บริษัท วิจิตรภัณฑ กอสราง จํากัด
จําเลย 2
บริษัท กรุงธน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
จําเลย 3
คดีหมายเลขดําที่ 750/2554
ทุนทรัพยฟอง 31,800,000 บาท ฐานความผิดสัญญาจางเหมากอสราง
วันที่ยื่นฟอง 14 ตุลาคม 2553
มูลเหตุคดี

เนื่องดวยบริษัทไดเขารวมกิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธน
(“กิจการรวมคา”) กับบริษัท วิจิตรภัณฑ กอสราง จํากัด และ บริษัท กรุงธน
เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง จํ า กั ด เพื่ อ เข า รั บ งานก อ สร า งของบริ ษั ท การบิ น ไทย จํ า กั ด
(มหาชน) (ผูวาจาง) แตผูวาจางไดกลาวอางวากิจการรวมคาทําผิดสัญญาจาง
เหมากอสราง จึงไดยื่นฟองกิจการรวมคาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 เพื่อขอให
ศาลบังคับใหกิจการรวมคาชําระคาเสียหายรวมเปนทุนทรัพยที่ฟองจํานวน
31,800,000 บาท

ความคืบหนาคดี

ปจจุบันคดีถึงที่สุดโดยบริษัทยินยอมชําระเงินแทนกิจการรวมคาสยามซินเท็ควิ จิ ต รภั ณ ฑ -กรุ ง ธน เป น เงิ น จํ า นวน 45,338,958.90 บาท เมื่ อ วั น ที่ 16
มิถุนายน 2559
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a
6.1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
Syntec Construction Public Company Limited
รับเหมากอสราง
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามกฎหมายวาดวยบริษทั มหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000184 (เดิมเลขที่ บมจ. 51)

โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
นักลงทุนสัมพันธ
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ
มูลคาที่ตราไว
ผูสอบบัญชี

นายทะเบียนหลักทรัพย

0-2381-6333
0-2711-4596
www.synteccon.com
0-2711-7423 หรือ 0-2381-6333 ตอ 5941
E-mail: compliance@synteccon.com
จํานวน 1,600,000,000 บาท
จํานวน 1,600,000,000 หุน
หุนละ 1.00 บาท
นายมานิตย วรกิจจาภรณ ผูส อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326
นางสาว มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4701
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
เลขที่ 555/5-6 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร ชัน้ 5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2711-5300 แฟกซ 0-2711-5866
E-mail : info@npssiam.co.th
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
10110 โทรศัพท 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259
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6.2 นิติบุคคลที่บริษทั ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

1. บจ. เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท
555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
2. บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท
555/5 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

พัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพือ่
การใหเชา

3. บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
555/7-11 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
4. บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท
555/7-11 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
5. บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส
555/7-11 ซอยสุขุมวิท63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110 ** จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ เมื่อ 9 ตุลาคม 2558 **
6. กิจการรวมคาซินเท็ค - ไมวาน
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

บริหารธุรกิจโรงแรม
เซอรวิส อพารท
เมนท และ
อสังหาริมทรัพย
บริหารธุรกิจโรงแรม
เซอรวิส อพารท
เมนท และ
อสังหาริมทรัพย
บริหารบุคลากร
สําหรับธุรกิจโรงแรม
เซอรวิสอพารทเมนท
และอสังหาริมทรัพย
เพื่อการใหเชา
ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพือ่
การใหเชา
กอสรางโครงการ
บานเอื้ออาทรใหแก
การเคหะแหงชาติ

จํานวนหุน
ทั้งหมด

จํานวนหุน
ที่บริษัทถือ

จํานวนหุนที่
บริษัทชําระ
แลว

การถือหุน
โดยตรง
(%)

ประเภท
ของหุน

4,000,000

2,080,000

2,080,000

52.00

สามัญ

1,500,000

375,000

375,000

25.00

สามัญ

** จดทะเบียนเลิกกิจการ เมื่อ 28 ธันวาคม 2558 และไดจดทะเบียนชําระ
บัญชีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559**

20,000

19,997

10,000,000

6,000,000

-

-

19,997

99.97

สามัญ

6,000,000

60.00

สามัญ

65.00

-

-

** บจ. ไมวาน (ประเทศไทย) ลมละลายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 **

6.3 ขอมูลสําคัญอื่น
ขอมูลสําคัญอื่นที่จําเปนซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูลงทุน ปรากฏตามเอกสารหัวขอเรื่อง
ปจจัยความเสี่ยง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 1 หัวขอ 6 หนา 2

สวนที่ 2
การจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
(1) ชื่อหลักทรัพยที่จดทะเบียน “บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)”
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600 ลานบาท เรียกชําระแลว 1,600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
1,600,000,000 หุน มูลคาหุน ละ 1.00 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี้
เดือน/ป ที่จด
ทะเบียน
ทุนชําระแลว
พฤษภาคม 2540

มิถุนายน 2544
มิถุนายน 2544
ธันวาคม 2544

มกราคม 2545
เมษายน 2546
พฤษภาคม 2546
กันยายน 2546

ธันวาคม 2546

ทุนชําระแลว
หลังเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน ทุนที่เพิ่ม/ลด
เสนอขายใหแก………. เพื่อ……..
ทุน
(ลานบาท)
(ลานบาท)
397.06
เสนอขายโดยใหสิทธิ์ตอผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 2 หุนเดิม
600,000,000
8.46
ตอ 1 หุนใหม ในราคาหุนละ 20 บาท เพื่อเปนทุน
หมุนเวียนในโครงการตางๆ ของบริษัท
(596.03)
3.97
ลดทุนตามแผนฟนฟูกิจการ ภายใตศาลลมละลายกลาง
3,970,570
0.00
3.97
เพิ่มทุนตามแผนฟน ฟูกิจการ ภายใตศาลลมละลายกลาง
400,000,000
342.86
346.83
400,000,000
เพิ่มทุนตามแผนฟน ฟูกิจการ โดย 300 ลานบาท ขาย
ใหกับนักลงทุนรายใหม และ 42.86 ลานบาท จากการ
แปลงหนี้เจาหนี้กลุม 6 กลุม 7 และกลุม 9 เปนทุน
3.56
350.39
400,000,000
เพิ่มทุนตามแผนฟน ฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจาหนี้
กลุม 6 กลุม 7 และกลุม 9 เปนทุน
0.00
350.39
แกไขหนังสือบริคณฑสนธิ ขอ 4 เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
400,000,000
จากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
11.22
361.61
เพิ่มทุนตามแผนฟน ฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจาหนี้
400,000,000
กลุม 6 กลุม 7 และกลุม 9 เปนทุน
38.38
400.00
เพิ่มทุนตามแผนฟน ฟูกิจการ จากการแปลงหนี้เจาหนี้กลุม
400,000,000
6 กลุม 7 และกลุม 9 เปนทุน และออกใบหุน ในนาม
บริษัท สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร จํากัด เปนผูจัดเก็บไว
เพื่อจัดสรรและสงมอบใบหุนใหแกเจาหนี้ ตามคําสั่งศาล
1,200
1,600.00 เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 400 ลานบาท เปนทุนจด
1,600,000,000
ทะเบียน 1,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน
1,200 ลานบาท มูลคาหุนละ 1 บาท และใหนําหุนสามัญ
ดังกลาว ใหจัดสรรและเสนอขายทั้งจํานวนใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทตามสัดสวนในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 3 หุน
ใหม ในราคามูลคาหุนละ 1 บาท

(2) บริษัทไมมีหนุ ประเภทอื่นทีม่ ีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุน สามัญ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 7 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

7.2 ผูถือหุน
(1) รายชื่อกลุมบุคคลผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก และ กลุม ผูบริหารและคูสมรส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุนทีถ่ ือ สัดสวนการถือหุน (%)
กลุมพหูสูตร
1
นายจิรโมท พหูสูตร1
176,262,160
11.01
2
น.ส.ณิชยา พหูสูตร2
176,046,260
11.00
76,820,300
4.80
6
นายสุขุม พหูสูตร3
18,307,900
1.14
16 น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย4
รวม
447,436,620
27.95
3
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
145,388,299
9.08
4
นายปรีชา แองขุมทรัพย
79,910,000
4.99
79,564,600
4.97
5
LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 38
4.24
7
นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ
67,835,800
8
นายณัฐพัฒน รังสรรค
50,900,000
3.18
32,535,600
2.03
9
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED
1.55
10 นางอูพร สูบณ
ั ฑิต
24,849,020
รวม
480,983,319
30.04
กลุมกรรมการ ผูบริหาร5 และคูสมรส
นายณยศ ปสญ
ั ธนะกูล
1,000,000
0.06
217,300
0.01
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
0.00
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
80,000
รวม
1,297,300
0.07
ผูถือหุนรายอื่นๆ
670,282,761
41.94
รวมทุนที่ชําระแลว
1,600,000,000
100.00
หมายเหตุ :
1
นายจิรโมท พหูสูตร ดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ และเปนกรรมการบริษัท มีอํานาจอนุมัติลงนามตามหนังสือรับรองบริษัท
2
น.ส.ณิชยา พหูสูตร ดํารงตําแหนงผูชวยกรรมการผูจัดการ และเปนพี่ของนายจิรโมท พหูสูตร
3
นายสุขุม พหูสูตร ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ และเปนพอของนายจิรโมท พหูสูตร
4
น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย เปนคูสมรสของนายจิรโมท พหูสูตร
5
ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร 4 ลําดับแรกถัดจากกรรมการผูจัดการและผูมีตําแหนงเทารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตําแหนงในสายงานบัญชี
หรือการเงินที่เปนระดับเทียบเทา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 7 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

(2) บริษัทไมมีกลุม ผูถือหุน รายใหญที่มีขอตกลงระหวางกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มี
ผลกระทบตอการออกและการเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษทั
(3) คณะกรรมการบริษัทไมมีการถือหุนรวมกัน เกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของ
บริษัท โดยกรรมการบริษัทที่ถือหุนมีเพียงนายจิรโมท พหูสูตร ถือหุน จํานวน 176,262,160 หุน หรือรอยละ
11.01
(4) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผูถ ือหุน สามัญ รายละเอียดตามขอบังคับบริษัท
http://www.synteccon.com/2005/TH/investor/news และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนังสือบอกกลาวเรียก
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559”
(5) รายชื่อผูถือหุน ของบริษทั ยอยและบริษัทรวม
บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุนทีถ่ ือ
สัดสวนการถือหุน (%)
1 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
2,080,000
52.00
2 นางชนิดา อัษฎาธร
640,000
16.00
3 นายชูศักดิ์ วองกุศลกิจ
640,000
16.00
16.00
4 นางรัตนา โตเกียรติรุงเรือง
640,000
รวม
20,000
100.00

บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิสอพารทเมนทแอนด แมเนจเมนท จํากัด
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
จํานวนหุนทีถ่ ือ
1 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
19,997
2 นายสมศักดิ์ เหมทานนท
1
1
3 นายธิติพัฒน อังภิวัฒนศรานนท
4 นายบุญเกียรติ กีรติชัยวัตร
1
รวม
20,000

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดสวนการถือหุน (%)
99.985
0.005
0.005
0.005
100.00

สวนที่ 2 หัวขอ 7 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
1 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
2 บจก.มัน่ คงแสงทอง โฮลดิง้ ส
3 นางชนิดา อัษฎาธร
4 นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริฐ
5 นายจีรศักดิ์ วรรณประเสริฐ
6 นายณัฎฐกร วรรณประเสริฐ
รวม

จํานวนหุนทีถ่ ือ
6,000,000
2,500,000
750,000
250,000
250,000
250,000
10,000,000

สัดสวนการถือหุน (%)
60.00
25.00
7.50
2.50
2.50
2.50
100.00

บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด
ลําดับ
รายชื่อผูถือหุน
1 บมจ.ยู ซิตี้ จํากัด
2 บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
3 นางสวาง มัน่ คงเจริญ
4 นายอนันต แสวงทอง
5 นายอานุภาพ คงนา
6 นางสาวเบญจวรรณ กลิน่ ชัน้
7 นายกฤต กรเดชากุล
รวม

จํานวนหุนทีถ่ ือ
1,073,630
375,000
51,366
1
1
1
1
1,500,000

สัดสวนการถือหุน (%)
71.5752
25.0000
3.4244
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
100.00
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สวนที่ 2 หัวขอ 7 หนา 4

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

(6) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนบริษัทของกรรมการและผูบริหาร1 และคูสมรส ในระหวางป
กรรมการบริษัทและผูบริหาร
และคูสมรส
กรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายจิรโมท พหูสูตร
น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย(คูสมรส)
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร
นางอําไพ อัศวินทรางกูร(คูสมรส)
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ดร.อริชัย รักธรรม
ดร.วิชิตา รักธรรม (คูสมรส)
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายไพศาล ตั้งยืนยง
นางพัชนี ตั้งยืนยง (คูสมรส)
ผูบริหาร
น.ส.ณิชยา พหูสูตร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายสุขุม พหูสูตร
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายณยศ ปสัญธนะกูล
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
นางจงจิต วิธีกล
นายโยธิน วิธีกล (คูสมรส)
นายสุวิชา เศวตศิลา
นางประไพจิตร เศวตศิลา (คูสมรส)
นายวีระพงษ ตั้งเบญจากุล
นางจิราพรรณ ตั้งเบญจากุล(คูสมรส)
นายธวัชชัย ติรไพโรจน
นางปยเนตร ติรไพโรจน (คูสมรส)
นายชินทัต ณ ระนอง
นางกิ่งแกว ณ ระนอง (คูสมรส)
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ
นางญณิดา หยังดี (คูสมรส)
รวม

ยอดยกมาตนป 2559
จํานวนหุน
สัดสวน(%)

เปลี่ยนแปลง
ไดมา
จําหนาย

ยอดคงเหลือปลายป 2559
จํานวนหุน
สัดสวน(%)

170,343,860
15,252,900
-

10.66
0.95
-

5,918,300
3,055,000
-

-

176,262,160
18,307,900
-

11.01
1.14
-

171,895,260
16,231,200
450,000
317,300
80,000
374,570,520

10.74
1.01
0.03
0.02
0.00
23.41

4,151,000
60,589,100
550,000
74,263,400

100,000
100,000

176,046,260
76,820,300
1,000,000
217,300
80,000
44,873,392

11.00
4.80
0.06
0.01
0.00
28.02
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-

สวนที่ 2 หัวขอ 7 หนา 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :1ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหาร 4 ลําดับแรกถัดจากกรรมการผูจัดการและผูมีตําแหนงเทารายที่ 4 ทุกราย รวมถึง
ตําแหนงในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับเทียบเทา

7.3 การออกหลักทรัพยอนื่
(1) ตั๋วเงิน
สัญญลักษณ

วันที่ออกตั๋วเงิน

2016/001
2016/002
2016/003
2016/004

29 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559
29 สิงหาคม 2559

มูลคาตั๋วเงิน
(ลานบาท)
10
70
50
30
160

มูลคาที่ยังไมไถถอน
ณ.31 ธ.ค.59
(ลานบาท)
10
70
50
30
160

อายุตั๋วเงิน
(เดือน)

วันครบกําหนด
ไถถอน

หลักประกัน

9
9
9
9

26 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี และหลังจากการกันเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกําไรพอสมควรและไมมีผลขาดทุน
สะสม ทั้งนี้การจายเงินปนผลตองไมกระทบตอแผนการลงทุนของบริษัท ความจําเปนดานการดําเนินงาน
และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใตประโยชนสูงสุดของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย โดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน อยางไรก็ตาม
บริษัทอาจพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล ใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวามีผลกําไรสมควร
พอที่จะทําเชนนั้น และคณะกรรมการบริษัทตองรายงานใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนทราบในการประชุมครั้ง
ตอไป
ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลัง
รายละเอียดการจายเงินปนผล

ป 2559

ป 2558

ป 2557

ป 2556

1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
3. เงินปนผลประจําป (บาท/หุน)
3.1 เงินปนผลครึ่งปแรก (บาท/หุน)
3.2 เงินปนผลครึ่งปหลัง (บาท/หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. สัดสวนเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิ (รอยละ)

896
1,600

660
1,600
0.11
0.03
0.08
176
27

385
1,600
0.07
0.02
0.05
112
29

75
1,600
0.05
80
107

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

0.04
รอพิจารณา
รอพิจารณา
รอพิจารณา

สวนที่ 2 หัวขอ 7 หนา 6

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร า งการจั ด การของบริ ษั ท ประกอบไปด ว ย คณะกรรมการบริ ษั ท และได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 คณะชวยพิจารณากลั่นกรองงานที่มีความสําคัญ ไดแก คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมี
กรรมการผูจัดการเปนผูบริหารสูงสุดของบริษัท บริหารจัดการผานคณะกรรมการจัดการ รายละเอียด
เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางของคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดาน
ทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัท และบริษัทไดกําหนดนโยบาย
ความหลากหลายทางโครงสรางของคณะกรรมการประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทักษะ
วิชาชีพ อีกทั้งคณะกรรมการและผูบริหารตองไมเคยเปนพนักงานหรือหุนสวนของบริษัทสอบบัญชี
ภายนอกที่ใชบริการอยูในชวง 2 ปที่ผานมา มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมควรเกิน 12 คน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
3
ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
5
ทาน
ซึ่งมีจํานวนเพียงพอที่ถวงดุลไมใหบุคคลหรือกลุมบุคคลใดมีอํานาจเหนือการตัดสินใจของ
กรรมการได
รายชื่อกรรมการ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
ดร.อริชัย รักธรรม

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท

ตําแหนง
ประเภทกรรมการ
รองประธานกรรมการบริ ษั ท /กรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผู จั ด การ/กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน
ก ร ร ม ก าร บ ริ ษั ท / ป ร ะ ธ าน ก ร ร ม ก า ร กรรมการอิสระ
ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริ ษั ท /กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษั ท /กรรมการสรรหาและ กรรมการที่เปนผูบริหาร
พิจารณาคาตอบแทน/เลขานุการบริษัท
ลาออกตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2559

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

วันที่เขารับตําแหนง
23 ธันวาคม 2547

30 ตุลาคม 2546

14 พฤศจิกายน 2546
15 พฤษภาคม 2550

29 เมษายน 2547
29 เมษายน 2547

สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
นายจิรโมท พหูสูตร
นายไพศาล ตั้งยืนยง

กรรมการบริ ษั ท /ผู ช ว ยกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

29 เมษายน 2556
30 มิถุนายน 2559

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

จากตารางในสวนของนางสาวยุวดี นิพัทธมานนท ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการบริษัท โดยที่
ประชุมไดทําการแตงตั้งนายไพศาล ตั้งยืนยง เขาดํารงตําแหนงแทน มีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2559
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทาที่เหลืออยูของนางสาวยุวดี นิพัทธมานนท
ตามขอบังคับบริษัทไดกําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทคือ นายสมชาย ศิริเลิศ
พานิช นางอังสณา มั่นคงเจริญ และนายจิรโมท พหูสูตร กรรมการสองในสามทานลงลายมือชื่อรวมกัน
และประทับตราสําคัญของบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย
นิยามความเปนอิสระของกรรมการอิสระ
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจําหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผู
ถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล ทั้งนี้ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุน
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสั มพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เปน บิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยาง
อิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
เวน แต จะได พ น จากการมี ลัก ษณะดัง กลา วมาแลว ไมนอ ยกวา สองปก อ นวั น ที่ ยื่ น คํ าขออนุ ญาตต อ
หนวยงานทางการที่กํากับดูแล

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบตางๆ โดยแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
อยางชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ
1.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง
1.2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุม
ผูถือหุน
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา
2. มี ส ว นร ว มในการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ กลยุท ธ และเป า หมายต า งๆ โดยจะมี ก าร
พิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกรอบปบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
3. ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ
4. ริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทําและอนุมัตินโยบายกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจสําหรับสงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม
5. สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผานการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา แลวนําผลการประเมินมาสรุปเพื่อใชเปน
มาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเครงครัด
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6. สง เสริมให พนั ก งานปฏิ บัติตามหลักการกํา กับดูแลกิจการ พรอมทั้งดู แลให มี ระบบการ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจ
อยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการกระทําผิดกฎหมาย
7. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกร กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยลวงหนา และมีการกําหนดมาตรการปองกันการ
จัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการสรางเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนชวยสนับสนุน
สงเสริมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
8. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแยงของผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหวางกันอยางเหมาะสม ภายใตการดําเนินงานอยางเปนธรรม และรายการดังกลาวตองไดรับการ
พิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเทานั้น
9. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับ
รายงานของผูสอบบัญชีเสนอไวในรายงานประจําป
10. พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการ และดูแลใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และมีระบบการกําหนดคาตอบแทนแก
ผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคลองกับผลการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
11. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
โดยกรรมการบริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุม จะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท
ทราบลวงหนากอนการประชุม
ขอบเขตและการมอบอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทสองในสามลงลายมือชื่อรวมกันมอบ
อํานาจใหกรรมการทานอื่นดําเนินการแทนในกิจการายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ
1. การมอบอํานาจ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารทํ า รายการได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย เว น แต ร ายการ
ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตาม
ประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
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1.2 พิจารณาอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยง เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
1.3 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทมีกําไร
พอสมควรที่จะทําเชนนั้น และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุม
ผูถือหุนคราวตอไป
1.4 มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการกูหรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงิน
ทุนหมุนเวียนใหม รวมถึงการใชจายเงินเพื่อการลงทุน
2. ขอบเขตอํานาจ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และจะแตงตั้งรองประธาน
กรรมการก็ไดตามที่เห็นสมควร
2.2 มีอํานาจแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร และมีอํานาจแตงตั้ง
บุคคลใดๆ เปนเลขานุการบริษัทตามที่เห็นสมควร
2.3 มี สิ ท ธิ เ ข า รั บ การอบรมหรื อ เข า ร ว มกิ จ กรรม เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ความรู ใ นงานที่
เกี่ยวของโดยใชทรัพยากรของบริษัท
นโยบายและหลักเกณฑการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม) และผูบริหาร
บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบ
การณืในการบริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหไดผูที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสู
จุดหมายที่ไดกําหนดไว การคัดเลือกบุคลากรที่จะมาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
ของบริ ษั ท (รวมทั้ ง กรรมการใหม ) และผู บ ริ ห าร ต อ งพิ จ ารณาถึ ง ทั ก ษะที่ จํ า เป น ที่ ยั ง ขาดอยู ใ น
คณะกรรมการชุดปจจุบันรวมดวย โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 2 แนวทาง ดังนี้
1. กระบวนการในการคัดเลือกนั้นจะเริ่มจากคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ
บริษัท และเปนไปตามแนวทางที่กําหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผู
พิจารณาและนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ กอนนําเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
1.1 มีความรู ความสามารถ มีความเขาใจบทบาทหนาที่ของกรรมการตามหลักเกณฑของ
หนวยงานทางการที่กํากับดูแล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
1.2 มีประสบการณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และประสบการณอื่นที่เกี่ยวของ
1.3 มีความรูความเขาใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ
1.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใตขอมูลเหตุผลอยางเพียงพอและถูกตอง
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1.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ
1.6 มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
1.7 นอกเหนือจากทักษะอื่นๆ ที่จําเปนแลว ยังตองพิจารณาจากทักษะที่กรรมการปจจุบันยัง
ขาดอยู เชน ความรอบรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
สําหรับการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป กําหนดใหคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเชนกัน สวนผูบริหารอื่นกําหนดใหคณะกรรมการจัดการของบริษัทเปนผูพิจารณา
การสรรหาผูบริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานดานตางๆ เชน งานดานวิศวกรรม งานดานบริหาร
ภายในต า งๆ บริ ษั ท ได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน ง ความรู ความสามารถ
ประสบการณ ใ นการบริ ห ารงาน เพื่ อ ให ไ ด บุ ค คลที่ ส ามารถทํ า ประโยชน ใ ห กั บ บริ ษั ท อย า งเต็ ม
ความสามารถ และสามารถบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว โดยมีขั้นตอนการสรร
หาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อตางๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณโดยตรง พรอมเชิญ
สัมภาษณโดยฝายงานตนสังกัด และนําเสนอขอมูลใหผูบริหารสูงสุดของบริษัทเปนผูสัมภาษณ กอน
พิจารณาอนุมัติเขาทํางานกับบริษัทตอไป
2. เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุน บริษัทจึง
มีนโยบายใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกตั้งเปนกรรมการเปนการลวงหนากอนการ
ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเปนประจําทุกปตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยบริษัทไดเผยแพร
ขาวสารดังกลาวผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท รวมถึงการใช
ฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหมดวย
การแตงตั้งและวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เสนอขอ
อนุมัติแตงตั้ง ตอที่ ประชุม ผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิ ธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับบริษั ท โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหเลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใหนับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนน
เสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. การดํารงตําแหนงของกรรมการ กรรมการตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งใน
สามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด
กับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
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นั้นใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนงกรรมการ ผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจถูกเลือกเขารับตําแหนงอีกได
3. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลวกรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ
3.1 ตาย
3.2 ลาออก
3.3 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
3.4 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออก
3.5 ศาลมีคําสั่งใหออก
4. ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกเหนื อ ถึ ง คราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา
สองเดือน
4.1 บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
4.2 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงและมีหุนรวมกันได
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทั้งนี้บริษัทมิไดกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ เนื่องจากเห็นวาระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนงไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน เนื่องจากกรรมการมีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท (รวม
กรรมการผู จั ด การ) จะไปดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให บ ริ ษั ท ได รั บ
ประโยชนสูงสุดจากการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ และสามารถอุทิศเวลาสําหรับการทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดนโยบาย ดังนี้
1. การดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ต อ งเสนอให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ไดพิ จ ารณา
เห็นชอบ โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว
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2. การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นตองไมเกิน 5 บริษัท และตองไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนงนั้น
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทจัดใหมีการกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไวลวงหนา โดยมีการประชุม
เปนประจําอยางนอยทุกเดือนเวนแตมีเหตุขัดของ แตอยางนอยตองมีการประชุม 3 เดือนตอครั้ง โดยมี
การกําหนดวาระการประชุ มเพื่อพิจารณาอยางชัดเจน และทํ าการจัดส งหนัง สื อเชิญประชุมพร อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยเอกสารดังกลาว
จะนําเสนอขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน มีการสรุปขอเสนอที่ชัดเจน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร ระบุรายละเอียด
ของการหารือ การถกประเด็นสําคัญ และมติในที่ประชุมอยางถูกตองและครบถวนใหแลวเสร็จภายใน
14 วันนับแตวันประชุม รวมถึงจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองพรอมใหคณะกรรมการและผู
ที่เกี่ยวของตรวจสอบได โดยองคประชุมมีรายละเอียด ดังนี้
1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะถือเปนองคประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมได ใหรอง
ประธานกรรมการรับหนาที่เปนประธานในที่ประชุม แตถาไมมีรองประธานกรรมการใหกรรมการที่เขา
ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
3. กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงมติ เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องที่ทําการ
ลงมติจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. ถาการลงมติมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
5. องคประชุมขั้นต่ําในขณะที่จะทําการลงมติ ในที่ประชุมตองมีคณะกรรมการอยูไมนอยกวา 2
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัทเปดโอกาสใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารประชุมระหวางกันตามความจําเปนเพื่อ
อภิปรายปญหาตางๆ
ในป 2559 ที่ผานมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมแตละครั้ง
ใชเวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงจํานวนครั้งของการจัดและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะ ตลอดป 2559
รายชื่อ

คณะกรรม
การบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
5/6
6/6
9/12
-

6/6
6/6
6/6
-

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

ดร.อริชัย รักธรรม
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท
นายไพศาล ตั้งยืนยง
นายจิรโมท พหูสูตร
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
นายณยศ ปสัญธนะกูล
นายยศ ลักษณโกเศศ

คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณา
คาตอบแทน
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
จัดการ

4/4
1/1
4/4
3/3
-

41/45
35/45
24/45
6/45
44/45

หมายเหตุ : นางสาวยุวดี นิพัทธมานนท ลาออกจากคณะกรรมการและตําแหนงอื่นๆ ในบริษัท และแตงตั้งนายไพศาล
ตั้งยืนยง เขามาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริษัทแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2559

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย และ
กรรมการผูจัดการ
บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย
และกรรมการผูจัดการปละ 1 ครั้ง โดยแบบที่ทําการประเมินผลจะมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจัดใหมีการประเมินผล 2 ลักษณะคือ ประเมินผลคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยทั้งคณะ และประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง) รายละเอียด
เพิ่มเติมเปดเผยในรายงานประจําป 2559
ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคลประจําป 2559
หัวขอการประเมิน
แบบรายคณะ
แบบรายบุคคล
โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ
3.90
3.94
บทบาท/หนาที/่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
4.00
3.93
การประชุมของคณะกรรมการ
4.00
3.91
ความสัมพันธกับฝายจัดการ
4.00
การพัฒนาตนเองของกรรมการ
4.00
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)
3.98
3.93
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ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะและรายบุคคลสวนใหญมีความเห็น
วาโครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการอยูในเกณฑดี มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบอยูในเกณฑดี โดยคณะกรรมการใหความสําคัญและใชเวลาอยาง
เพียงพอในการในการพิจารณาเรื่องสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ การประชุมของคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับฝายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการอยูในเกณฑดีมาก
ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะและรายบุคคลประจําป 2559
หัวขอการประเมิน
แบบรายคณะ
แบบรายบุคคล
โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ
4.00
4.00
บทบาท/หนาที/่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
4.00
4.00
การประชุมของคณะกรรมการ
4.00
4.00
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)
4.00
4.00
ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแบบรายคณะและรายบุคคลมีความเห็นวา
โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการ บทบาท หน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และการประชุ ม ของ
คณะกรรมการอยูในเกณฑดีมาก ทําหนาที่พิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทไดอยางดี
ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายคณะและรายบุคคลประจําป 2559

หัวขอการประเมิน
โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ
บทบาท/หนาที/่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)

แบบรายคณะ
3.81
4.00
4.00
3.94

แบบรายบุคคล
3.83
3.92
4.00
3.92

ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบรายคณะและรายบุ ค คลมี
ความเห็นวาโครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ อยูใน
เกณฑดีมีความเหมาะสมในการทําหนาที่ดูแล กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท การประชุม
ของคณะกรรมการอยูในเกณฑดีมาก มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเปนอยางดี

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 10

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแบบรายคณะและ
รายบุคคลประจําป 2559
หัวขอการประเมิน
แบบรายคณะ
แบบรายบุคคล
โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ
4.00
4.00
บทบาท/หนาที/่ ความรับผิดชอบของกรรมการ
4.00
3.95
การประชุมของคณะกรรมการ
4.00
4.00
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)
4.00
3.98
ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแบบรายคณะและ
รายบุคคลสวนใหญมีความเห็นวา โครงสรางและคุณสมบัติ และการประชุมของคณะกรรมการอยูใน
เกณฑดีมาก มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับคณะกรรมการชุดยอย และบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของ
กรรมการอยูในเกณฑดี
ตารางแสดงผลการประเมินของกรรมการผูจัดการประจําป 2559
หัวขอการประเมิน
การวัดผลการปฏิบัติงาน
การกําหนดกลยุทธ
การปฏิบัติตามกลยุทธ
การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
ความสัมพันธกับคณะกรรมการ
ความสัมพันธกับภายนอก
การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร
การสืบทอดตําแหนง
ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ
คุณลักษณะสวนตัว
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 4.00)

ผลการประเมิน
3.65
3.59
3.71
3.71
3.88
3.10
3.65
3.46
3.75
3.73
3.62

ทั้งนี้ ผลการประเมินของกรรมการผูจัดการ มีความเห็นวาการบริหารงานในดานตางๆ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการอยูในเกณฑดีมาก

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 11

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม จึงไดมีนโยบายการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทเพื่อใหกรรมการใหม
รับทราบถึงความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย การดําเนินการของบริษัท รวมถึงสรางความรูและ
ความเขาใจในธุรกิจ การเตรียมความพรอมใหกับกรรมการใหมสรุปได ดังนี้
1. กรรมการใหมจะไดรับขอมูลและการบรรยายเกี่ยวกับขอมูลบริษัท ไดแก ขอบังคับบริษัท
หนังสือรับรองของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายดานอื่นๆ ของบริษัท
รวมถึงกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของอันจะเปนประโยชนตางๆ สําหรับการเปนกรรมการบริษัท
2. จัดใหกรรมการใหมไดพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร
ของบริษัท เพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
8.2 ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2559 บริษัทมีผูบริหาร* จํานวน 14 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
นายสุขุม พหูสูตร
นายณยศ ปสัญธนะกูล
นายจิรโมท พหูสูตร
นางสาวณิชยา พหูสูตร
นางจงจิต วิธีกล
นางยุวดี นิพัทธมานนท**
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
นายสุวิชา เศวตศิลา
นายวีระพงษ ตั้งเบญจากุล
นายธวัชชัย ติรไพโรจน
นายชินทัต ณ ระนอง
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
นายไพบูลย เชษฐโชติรส

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายบัญชี
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูอํานวยการฝายกอสราง 1
ผูอํานวยการฝายกอสราง 2
ผูอํานวยการฝายกอสราง 3
ผูอํานวยการฝายกอสราง 4
ผูอํานวยการฝายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม
ผูอํานวยการฝายกํากับสัญญาและตนทุน
ผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

หมายเหตุ *ตามนิยาม “ผูบริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
** ลาออกจากคณะกรรมการ และตําแหนงอื่นๆ ในบริษัทโดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2559
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ตามเอกสารแนบ 1

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 12

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

โครงสรางการบริหารจัดการ ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 13

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บทบาทหนาที่ผูบริหารสูงสุด
ขอบเขตภาระหนาที่ของผูบริหารสูงสุด มีดังนี้
1. ดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอํานาจที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด
2. กําหนดเปาหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งงบประมาณคาใชจาย และแผน
ยุทธศาสตรระยะยาวใหคณะกรรมการบริษัททําการอนุมัติ และรายงานความกาวหนาตามแผนและ
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท
3. บริหารงานผานคณะกรรมการจัดการใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ โดย
สรางความสามารถทางการแขงขัน และใหผลตอบแทนตอผูถือหุนอยางเหมาะสม
4. จัดสรรทรัพยากรและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการทํางาน เพื่อใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดกับบริษัท
5. บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย เลื่อนหรือลดตําแหนง ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทาง
วินัยพนักงาน ตลอดจนใหพนักงานออกจากตําแหนงตามระเบียบที่กําหนด
6. สงเสริมและสรางวัฒนธรรมองคกรใหเขมแข็ง สนับสนุนวิสัยทัศน และการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัท
7. ติดตามการดําเนินงานของบริษัท พรอมทั้งวัดผลการดําเนินการและรายงานถึงผลการ
ดําเนินการที่ฝายจัดการไดกระทําไปแลวตอคณะกรรมการบริษัทเปนระยะ
8. พิจารณา กลั่นกรอง และนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการดํา
เนินุรกิจของบริษัท
9. จัดทํารายละเอียดอํานาจการดําเนินการภายในของบริษัท กระจายอํานาจใหพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. รายงานสถานะทางการเงินและงบการเงินใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกไตร
มาส
8.3 เลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง ได แ ต ง ตั้ ง บุ ค ลากรของบริ ษั ท ซึ่ ง เป น ผู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ และ
ประสบการณเขาดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา
89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 14

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

1. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนของบริษัท ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติที่ดี
2. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
กฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารและจัดสงสําเนา
รายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
บริษัทไดรับรายงานนั้น
4. ดู แ ลการเป ด เผยข อ มู ล และรายงานสารสนเทศต า งๆ ต อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ลและ
สาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย
5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้ง นางอังสณา มั่นคงเจริญ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการ
บริษัท ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2556 จนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดง
รายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
เพื่อใหบริษัทดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ที่ มี ก ารให ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดและเป ด เผย
คาตอบแทนของกรรมการไวดังนี้ “การกําหนดคาตอบแทนกรรมการเปนเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนของ
กรรมการโดยตรง กรรมการจึ ง ไม ค วรอนุ มั ติ ค า ตอบแทนของตนเอง คณะกรรมการควรจั ด ให มี
กระบวนการกําหนดคาตอบแทนที่โปรงใสและขอความเห็นชอบจากผูถือหุน ระดับและองคประกอบของ
คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ
แตควรหลีกเลี่ยงการจายที่เกินสมควร” บริษัทจึงไดมีหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ
ใหสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร ดังนี้
1. กระบวนการในการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการ
1) คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค า ตอบแทน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ สนอแนะเรื่ อ งค า ตอบแทนของกรรมการและผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมทั้ ง
พิจารณานโยบายเกี่ยวกับคาตอบแทนของบริษัทโดยรวม
2) กําหนดโครงสรางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งควร
ประกอบด วยกรรมการอิ ส ระอย า งน อย 2 ใน 3 ของจํา นวนรวมทั้ ง คณะ และมี กรรมการอิ ส ระเป น
ประธานคณะกรรมการชุดดังกลาว
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3) ทบทวนและนําเสนอคาตอบแทนและสวัสดิการดวยความโปรงใส มีขอมูลประกอบที่
เหมาะสม ดวยการคํานึงถึงปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก 1.แนวปฎิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน 2.ผล
ประกอบการและขนาดของธุรกิจ และ 3.ความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณของกรรมการที่
บริษัทตองการในขณะนั้น
4) เปดเผยคาตอบแทนและสวัสดิการ (ทั้งในรูปแบบเงินและอื่นๆ) ของกรรมการและ
ผูบริหาร อยางชัดเจนเปนรายบุคคล
2. องคประกอบ ระดับของคาตอบแทนและสวัสดิการ มีแนวปฎิบัติดังตอไปนี้
1) คาตอบแทนใหพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขต บทบาท ความรับผิดชอบ ความ
ทุมเท ผลการปฎิบัติงาน รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการทานนั้น ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว จะตองสอดคลองกับผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน ขนาดของธุรกิจ สถานการณตลาด
สภาวะการแขงขัน และภาพรวมของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2) กําหนดประเภท วิธีการจาย ระบุจํานวนคาตอบแทนและสวัสดิการอยางชัดเจน
3) ดําเนินการขออนุมัติตามขั้นตอน โดยสวนของผูบริหารสูงสุดใหคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ แตในสวนของกรรมการตอง
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติดวย
3. ประเภทและวิธีการจายคาตอบแทนและสวัสดิการ
1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
สําหรับกรรมการ ไดแก คาเบี้ยประชุมกําหนดจายเปนครั้งใหแกกรรมการทุกทานที่เขา
รวมประชุม และ คาบําเหน็จกรรมการตรวจสอบกําหนดจายปละครั้ง
และในสวนของผูบริหารนั้น บริษัทไดจายในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส คาครองชีพ คา
สามัญวิศวกร เงินประกันสังคม และสวัสดิการที่เหมาะสมตามตําแหนง
2) คาตอบแทนอื่น
สําหรับกรรมการไมมี
และในสวนของผูบริหาร บริษัทไดจัดใหตามสิทธิ์ที่พนักงานประจําพึงไดรับ รวมถึงจัด
ใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทสมทบในอัตรารอยละ 3 – 5 ของเงินเดือน (แบงตามอายุงานของ
ผูบริหารแตละทาน)
4. หลักเกณฑการพิจารณาคาตอบแทนและสวัสดิการ
1) การเขารวมประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ ของกรรมการและผูบริหาร และการมี
สวนรวมการแสดงคิดความเห็น
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2) ความรู ความเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ และตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก
กฎหมายวาดวย พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท
3) การพิจารณาแผนธุรกิจ แผนกลยุทธในฐานะกรรมการและผูบริหาร
4) การติดตาม การเสนอแนวทางปรับปรุง พัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
5) การปฏิบัติหนาที่กรรมการ ผูบริหาร และหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผานมา ที่ประชุม
มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยแยกเปน ดังนี้
-คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 14,000 บาท/คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 3,000 บาท
-คาบําเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ป เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 30,000 บาท
ตารางคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจําป 2559
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ป 2559 (บาท)
รายชื่อกรรมการ

นายสมชาย
ศิริเลิศพานิช

นายชัยวัฒน
อัศวินทรางกูร

นางสาวเบญจวรรณ
สินคุณากร

ดร.อริชัย
รักธรรม

นายทวี กุลเลิศประเสริฐ

ตําแหนง

รองประธานกรรมการ
บริษัท / กรรมการผูจัดการ
/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริษัท
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คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

156,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง

รวม

156,000

156,000

250,000

406,000

156,000

250,000

406,000

156,000

250,000

406,000

156,000

156,000
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นางอังสณา
มั่นคงเจริญ
นางสาวยุวดี
นิพัทธมานนท

กรรมการบริษัท /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน /
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท /
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

156,000

156,000

58,000

58,000

นายจิรโมท พหูสูตร

กรรมการบริษัท

92,000

92,000

นายไพศาล ตั้งยืนยง

กรรมการบริษัท

84,000

84,000

รวม

1,170,000

750,000

1,920,000

และในป 2559 ไดจายคาตอบแทนและเบี้ยประชุมที่เปนตัวเงินใหกับคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 1,920,000 บาท
คาตอบแทนผูบริหาร
ในการพิจ ารณาค า ตอบแทนของผู บริ ห ารระดับสู ง นั้ น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง โดยผลการ
ประเมินดังกลาวถือเปนขอมูลลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได ซึ่งมีหลักเกณฑพิจารณาจากผล
การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ความทุมเทใน
การทํางาน ภายหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดทําการพิจารณาแลวนั้น
จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอไป
ทั้งนี้ในป 2559 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือนโบนัส สวัสดิการ คาครองชีพ
เงินประกันสังคม ใหกับผูบริหารรวมทั้งสิ้น 47,482,857 บาท
คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการไมมี
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การพัฒนาความรูใหกับกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและสงเสริมพัฒนาความรูใหกรรมการบริษัท รวมถึงผูบริหาร เขารวม
สั ม มนาและอบรมหลั ก สู ต รต า งๆ ของสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ อยางตอเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังไดมีการจัดอบรมโดย
มุงเนนการอบรมและพัฒนาในดานการบริหารจัดการ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผูนํา การบริหารงาน
กอสราง เปนตน เพื่อใหกรรมการบริษัทและผูบริหารมีการพัฒนา และนําความรูตางๆ ที่ไดมาปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพขึ้นอยางตอเนื่อง
8.5 บุคลากร
บริษัทคํานึงอยูเสมอวาบุคลากรของบริษัททุกคนถือเปนทรัพยากรที่สําคัญยิ่งในการดําเนิน
ธุรกิจ ดังนั้นจึงมีนโยบายที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
รับผิดชอบ เปดโอกาสและสนับสนุนใหไดรับการเรียนรูและพัฒนาทั้งทักษะดานการบริหาร การทํางาน
เปนทีม และทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง สงเสริมใหพนักงานเกิดความคิดสรางสรรคผานกิจกรรม
ในรูปแบบตางๆ เพื่อใหพนักงานไดแสดงศักยภาพของตัวเองอยางเต็มที่ เพื่อใหพนักงานทุกคนเติบโตไป
พรอมกับบริษัท อันจะนําไปสูความยั่งยืนขององคกรตอไป
ตารางแสดงจํานวนพนักงานประจํา แยกตามสายงานหลักของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สายงาน
จํานวนพนักงานบริษทั * (คน)
สํานักกรรมการผูจัดการ
17
ฝายงานกอสราง 1
266
ฝายงานกอสราง 2
142
ฝายงานกอสราง 3
174
ฝายงานกอสราง 4
180
ฝายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรม
28
ฝายกํากับสัญญาและตนทุน
15
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
64
ฝายบัญชี
21
ฝายการเงิน
7
ฝายจัดซื้อจัดจาง
31
ฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
7
ฝายพัฒนาธุรกิจ
3
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สวนแคมปพักคนงาน
สวนพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม
สวนบริหารระบบขอมูล
สวนตรวจสอบภายใน
สวนกฎระเบียบและขอบังคับและนักลงทุนสัมพันธ
สวนคลังเครื่องจักรและวัสดุ
สวนงานระบบวิศวกรรม
รวม

8
4
9
4
2
58
3
1,043

หมายเหตุ : *จํานวนพนักงานขางตนเปนพนักงานประจําทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจํานวน 4,696 คน

ตารางขอมูลพนักงานแยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2559
ระดับของพนักงาน

เพศชาย

เพศหญิง

จํานวน สัดสวน จํานวน
ระดับบริหาร (สูง กลาง ตน)
117
11.22
17
ระดับอาวุโส
381
36.53
105
ระดับปฏิบัติการ
272
26.08
56
ระดับสนับสนุน
46
4.41
48
ผูพิการ
1
0.09
รวมพนักงานประจําทั้งสิ้น 817
78.33
226
คนงานรายวัน
2,758 58.73
1,938

สัดสวน
1.63
10.07
5.37
4.60
21.67
41.27

รวมจํานวน (คน)
134
486
328
94
1
1,043
4,696

ในป 2559 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,043 คน แบงเปนชายจํานวน 817 คน หญิงจํานวน
226 คน แบงเปนสัดสวนของเพศชายและหญิงที่สัดสวน 78.33 และ 21.67 ตามลําดับ นั่นแสดงใหเห็น
วา บริษัทใหความสําคัญในหลักความเสมอภาคเทาเทียมกันของเพศชาย-หญิง ที่ตองไดรับการปฏิบัติ
อยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน แตเหตุที่มีจํานวนการจางงานของเพศชายสูงกวาเพศหญิง เนื่องจาก
ธุรกิจหลักของบริษัทเปนการกอสรางที่จําเปนตองใชความแข็งแรงและอดทนของรางกายเปนสําคัญ
สวนงานดานเอกสารหรือประสานงานสวนใหญจะเปนเพศหญิง
ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวม
ทางสัง คมอย า งเต็ ม ที่ แ ละมีป ระสิ ท ธิ ภาพ ภายใต ส ภาพแวดล อ มที่ ค นพิ ก ารสามารถเข า ถึ ง และใช
ประโยชนได โดยในป 2559 บริษัทมีคนพิการทํางานจํานวน 1 คน เปนเพศชาย 1 คน และถึงแมวาใน
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ป จจุ บัน บริ ษัท มี จํา นวนการจ า งผูพิก าร ซึ่ ง ยังไม ค รอบคลุม สัด ส ว นการจ า งตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเปนการกอสราง งานโดยมากจะตองมีการเคลื่อนไหวและการเขาพื้นที่
กอสราง ซึ่งอาจสงผลใหผูพิการไดรับอันตรายมากเกินไป อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเปดโอกาสและให
การตอนรับการคัดเลือกผูพิการที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบตอไป
การจายคาตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมแกพนักงานทุกระดับ
บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคน ทุกระดับอยางใหเกียรติ และยึดหลักเมตตาธรรมในการดูแล
พนักงาน โดยดําเนินนโยบายการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ไมเลือกปฏิบัติและให
โอกาสที่เทาเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผูพิการ หรือกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งมีนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี้
1. พิจารณาโดยยึดหลักความเปนธรรม เหมาะสม จูงใจ และสามารถแขงขันไดกับธุรกิจใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ
2. เป ด โอกาสให พ นั ก งานแสดงความสามารถอย า งเต็ ม ที่ เพื่ อ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนั ก งานเป น หลั ก โดยจะได รั บ ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ ภาระหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเพียงพอที่จะดูแลรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการไวได
3. บริษัททําการสํารวจคาตอบแทนและสวัสดิการในตลาดอยางสม่ําเสมอ และคํานึงถึงสถานะ
ดานการเงิน ผลประกอบการของบริษัท และอัตราคาครองชีพ
4. พิจารณาปรับโครงสรางเงินเดือนประจําปใหเปนมาตรฐานและสามารถแขงขันในตลาดการ
จางงาน และสะทอนถึงความสามารถของพนักงานอยางชัดเจน
สําหรับการจายผลตอบแทนพนักงานจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว กลาวคือระยะสั้นจะมีระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
รูปแบบดัชนีวัดผล (KPI) และความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency) โดยจะมีการ
ประเมินผลปละ 2 ครั้ง คือการประเมินผลกลางปและปลายป โดยนําผลลัพธจากการประเมินผลการ
ทํ า งานมาใช ใ นการพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทน และวิ เ คราะห เ พื่ อ ทํ า แผนการอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพของพนั ก งาน และในระยะยาวบริษั ทจะพิจารณาจากภาพรวมการลงทุ นของบริษั ท และ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมที่บริษัทดําเนินธุรกิจอยู
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ตารางเปรียบเทียบการจายผลตอบแทนพนักงาน
จํานวนพนักงาน (คน)

2559
1,043

2558
954

2557
914

ผลตอบแทน (บาท)
686,946,049
540,639,168
537,050,639
ในป 2559 บริษัทมีพนักงานประจําจํานวน 1,043 คน บริษัทไดจายผลตอบแทนใหแกพนักงาน
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 686,946,049 บาท ซึ่งผลตอบแทนดังกลาวไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา คาครอง
ชีพ คาพาหนะพิเศษ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม คาสามัญวิศวกร และเงินโบนัส เปน
ตน
การกําหนดสวัสดิการของพนักงาน
บริ ษั ท กํ า หนดให มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารให แ ก พ นั ก งานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดและตามความ
เหมาะสม เพื่อชวยเหลือและเปนหลักประกันใหพนักงานมีขวัญกําลังใจ และสงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกของบริษัทอยางทั่วถึง โดยไดมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการดานตางๆ ให
พนักงานในแตละระดับเปนประจําทุกป ควบคูไปกับการปรับโครงสรางเงินเดือนอยางสมเหตุสมผล
เพื่อใหสามารถแขงขันไดในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
สวัสดิการ ดังนี้
1. สวัสดิการเงินชวยเหลือ อาทิ สวัสดิการชวยงานแตงพนักงาน สวัสดิการชวยคาคลอดบุตร
สวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส และเงินชวยเหลืออื่น ๆ
2. สุขภาพและประกัน ชี วิต ไดแก สวัสดิการคา รั ก ษาพยาบาล สวั สดิ การด า นการประกั น
อุบัติเหตุ รวมถึงจัดใหมีทีมแพทยจากโรงพยาบาลชั้นนํามาตรวจสุขภาพประจําปใหกับพนักงานทุก
ระดับ
3. สวัสดิการเงินกูไดแก เงินกูชวยเหลือครอบครัว และเงินกูอื่นๆ
4. กองทุน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม
นอกจากจะมี สวัสดิการตามที่ ไดก ลาวไปขา งตนแลวนั้น ทางบริษั ท ยังไดจัดใหมี สวั สดิ ก าร
เพิ่มเติม ไดแก
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- สวัสดิการขายอาหารกลางวันราคาถูกกับพนักงาน

- ศูนยออกกําลังกายสําหรับพนักงาน ประจําสํานักงานใหญ
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- กิจกรรมสังสรรคปใหม ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยในป 2559 ไดจัดขึ้นในวันที่ 12
กุมภาพันธ 2559 ในคอนเซปตงานที่ชื่อวา “SYNTEC BACK TO SCHOOL NEW YEAR PARTY”

- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ (Walk Rally) ซึ่งในป 2559 บริษัทไดจัดกิจกรรม SYNTEC
TEAMWORK COLLABORATION 2016 เปนกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธอนั ดีของพนักงาน โดย
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2559 ที่จังหวัดระยอง
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงาน ซึ่งเปนการแสดงถึงการปฏิบัติงานที่เปน
รูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยบริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยบริษัทหลักทรัพย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ทิสโกมาสเตอรรวมทุน ซึ่ง
จดทะเบียนแลว เพื่อเปนการเก็บออมและสรางหลักประกันใหแกพนักงานและครอบครัว โดยพนักงาน
สามารถเลือกแผนการลงทุนเองได
ทางเลือกการลงทุน
สัดสวนเงินนําสงในแตละนโยบาย
F100
เงินทั้งหมด 100% ของสมาชิกจะอยูในนโยบายตราสารหนี้
เงินทั้งหมด 100% ของสมาชิกจะอยูในนโยบายผสมตราสารหนี้ (ตราสารหนี้ + หุน <20%)
ME100
F70 : E30
เงินสะสม-เงินสมทบที่นําสงเขากองทุนในแตละเดือน จะนําสงเขากองทุนภายใต
นโยบายตราสารหนี้ 70% และนําสงเขากองทุนภายใตนโยบายตราสารทุน 30%
ทั้งนี้ในป 2559 มีพนักงานที่เปนสมาชิกทั้งสิ้น 802 คน จากพนักงานที่มีสิทธิ์ตามขอกําหนดใน
การสมัครกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 873 คน คิดเปนรอยละ 91.86
การสงเงินสะสม(ลูกจาง) และเงินสมทบ(นายจาง)หลังจากทํางานครบ 1 ป
อายุงาน
จํานวนปที่ทํางานนอยกวา 6 ป
จํานวนปที่ทํางานครบ 6 ปแตนอยกวา 11 ป

จํานวนปที่ทํางานครบ 11 ป ขึ้นไป

อัตราสมทบสวน
ของบริษัท
3%, 4%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13% และ 15%
3%
4%, 5%, 7%, 9%,11%, 13% และ 15%
4%
5%, 7%, 9%, 11%,13% และ 15%
5%
อัตราสะสมของพนักงาน

เงื่อนไขการจาย
- จายเมื่อพนักงานพนสภาพเปนสมาชิกกองทุน โดยแบงการลาออกได 2 กรณี
1. ลาออกจากงาน
2. ลาออกจากการเปนสมาชิก กรณีการลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ แตมิได
ลาออกจากการเปนพนักงาน จะไดรับเงินเฉพาะสวนของสมาชิกเทานั้น สวนเงินสมทบของบริษัทจะ
ไมไดตามเงื่อนไข
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แสดงอัตราการจายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก
อายุงาน
อัตราสะสมสวนของพนักงาน อัตราสมทบสวนของบริษัท
นอยกวา 3 ป
100%
ไมมี
ครบ 3 ป แตนอยกวา 5 ป
100%
50%
ครบ 5 ป ขึ้นไป
100%
100%
ขอพิพาทดานแรงงาน
ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน
ตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2559
ระดับของพนักงาน

เพศชาย

เพศหญิง

รวมจํานวน (คน)

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน
ระดับบริหาร (สูง กลาง ตน)
1
1
1
1
2
ระดับอาวุโส
46
46
9
9
55
ระดับปฏิบัติการ
35
35
35
ระดับสนับสนุน
6
6
2
2
8
รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น
88
88
12
12
100
จากตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2559 พบวามีจํานวนพนักงานลาออก
ทั้งสิ้น 100 คน ลดลง 33 คน จากป 2558 ที่มีจํานวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 133 คน ซึ่งเปนผลมาจาก
การที่บริษัทมีการปรับปรุงสวัสดิการ ปรับโครงสรางเงินเดือน การพิจารณาจายโบนัสที่เหมาะสม รวมถึง
นโยบายการพัฒนาบุคลากร และการผลักดันการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง
สําหรับนโยบายในการเลิกจางของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจางโดยที่พนักงานไมไดกระทํา
ความผิดอันทําใหบริษัทมีสิทธิเลิกจางไดทันที บริษัทจะบอกกลาวการเลิกจางใหพนักงานทราบกอนถึง
กําหนดการจายคาจาง 1 งวดการจายคาจางหรืออยางชาในวันจายคาจาง เพื่อใหมีผลเปนการเลิกจาง
ในงวดการจายคาจางคราวถัดไป หรือหากบริษัทไมประสงคใหพนักงานทํางานตอไปหลังจากการบอก
เลิกจาง บริษัทจะจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับระยะเวลาที่ตองบอกกลาวลวงหนา และ
จะจายคาชดเชยใหในอัตราเงินเดือนขั้นสุดทายและระยะเวลาการทํางาน ตามที่กฎหมายแรงงาน
กําหนดไวใหแกพนักงาน
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางนั้น “แรงงาน” ถือเปนปจจัยที่สําคัญ ทั้งนี้
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกอสรางกอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงาน
ฝมือ ซึ่งในปจจุบันบริษัทมีแรงงานรายวันที่ใชในการกอสรางหลายพันคน โดยแรงงานแตละสาขาจะมี
ทักษะความรู ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญหลายระดับตามความละเอียดของงาน และคาจาง
แรงงานก็แตกตางกันไปดวย ซึ่งหากแรงงานไมมีทักษะ ความชํานาญ ยอมจะสงผลกระทบตอคุณภาพ
ของงาน
ทางบริษัทจึงไดริเริ่มโครงการ “Syntec Academy” ขึ้นซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรในสายงานกอสราง เชน ชางฝมือ ผูชวยชาง หัวหนาคนงาน และผูรับเหมารายยอย
ของบริษัทใหสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ดังนี้
1. กําหนดโครงการและหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ เพื่อพัฒนาความรู และทักษะในดานตางๆ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสวนที่เปนความตองการโดยรวมและเฉพาะของหนวยงาน
กอสรางและของบริษัท
2. สนับสนุนและสงเสริมใหแตละหนวยงานของบริษัทไดมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรของ
ส ว นงานนั้ น ๆ โดยให หั ว หน า งานและผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น า ที่ โ ดยตรงในการพั ฒ นา
ผูใตบัง คับบัญชาดวยวิธีก ารต างๆ เพื่อชวยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรูในงานที่ เกี่ ยวของ
รวมทั้งกระตุนผูใตบังคับบัญชาใหมีการพัฒนาและเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน การปฐมนิเทศ การสอนงาน
การแนะนํางาน การกํากับดูแลวิธีการทํางานในหนาที่ที่รับผิดชอบเพื่อใหสามารถนําความรูจากการ
ปฏิบัติจริงจากการทํางาน และจากประสบการณที่มีอยูในแตละบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนตอองคกร
เพื่อลดหรือไมใหเกิดขอบกพรองตางๆ ในงาน อันเปนสาเหตุของการสูญเสียทั้งวัสดุ แรงงาน และเวลา
ในการจัดการ รวมทั้งสูญเสียผลกําไรในการดําเนินการ
3. เสริมสรางคานิยมหลักและสมรรถนะหลักขององคกร เพื่อเปนการหลอหลอมใหบุคลากรของ
บริษัท มีความรูความเขาใจในคานิยมหลัก เชน ความชํานาญ ความไมเห็นแกตัว ความสามัคคี ความ
ซื่อสัตย ความมุงมั่น ความเปนผูนํา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก เชน ความยึดมั่นใน
คุณธรรม การมุงผลสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบในงาน การทํางานเปนทีม เพื่อใหบุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี
ตอองคกร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อการพัฒนาไปสูความเปนเลิศในดานทักษะชางและการ
ทํางาน
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ตารางสรุปการจัดอบรมพัฒนาทักษะฝมือชางประจําป 2559
ลําดับ
รายชื่อหลักสูตร
1
ชางปูน กอ-ฉาบ อิฐมอญ อิฐมวลเบา
2
ชางปูกระเบื้อง
3
ชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1
4
ชางประกอบนั่งรานเหล็ก
5
ชางงานสถาปตยองครวม (Fast Fix)
รวมทั้งสิ้น
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6
5
4
2
4
21
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สําหรับในสวนของพนักงานนั้น บริษัทไดใหความสําคัญโดยมุงเนนที่จะพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ เปดโอกาสและสนับสนุนใหไดรับการเรียนรูและ
พัฒนาทั้งทักษะดานการบริหาร การทํางานเปนทีม และทักษะทางดานวิชาชีพเฉพาะทาง สงเสริมให
พนักงานเกิดความคิดสรางสรรคผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อใหพนักงานไดแสดงศักยภาพของ
ตัวเองอยางเต็มที่ เพื่อใหพนักงานทุกคนเติบโตไปพรอมกับบริษัท อันจะนําไปสูความยั่งยืนขององคกร
ตอไป
ในสวนของพนักงานที่ไดรับการบรรจุแลวนั้น บริษัทไดจัดใหมีการฝกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ดังนี้
1. การเขารับอบรมเปนรายบุคคล โดยมุงเนนในเรื่องของการพัฒนาความสามารถและทักษะ
สวนบุคคลใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม ที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยบริษัท
จัดทําแผนการพัฒนาและฝกอบรมเฉพาะตําแหนงงานตามแผนเสนทางการอบรมระยะยาว ซึ่งเปนการ
ประสานงานรวมกันระหวางสวนทรัพยากรบุคคล หนวยงานตนสังกัด และพนักงานผูปฏิบัติงาน เพื่อ
ประเมินทักษะ ความรูที่ตองการพัฒนาเพิ่มเติม โดยรูปแบบการอบรมจัดเปนการอบรมภายใน และการ
อบรมภายนอกจากสถาบันการอบรมชั้นนํา และการจางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
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2. การจัดอบรมบุคลากรเปนรายกลุม บริษัทไดจัดใหมีการอบรมภายในแกพนักงานเปนประจํา
ทุกป ทั้งในสวนของสายงานกอสรางและสายงานสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในแตละระดับชั้นมี
ความรู ความชํานาญ ทักษะงานเฉพาะดานที่รับผิดชอบ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานให
เพิ่มขึ้น
บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาศักยภาพและฝกอบรมพนักงาน โดยแบงหมวดหมูการฝกอบรมตามทักษะ และความรูที่พนักงาน
จําเปนในการทํางาน 5 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐานสําหรับพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานที่เขาใหมไดทําการเรียนรูและปรับตัว
เพื่ อ ให เ ข า กั บ วั ฒ นธรรมขององค ก ร เช น หลั ก สู ต รแนวทางปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานใหม เป น ต น
นอกจากนี้บริษัทยังมีการแตงตั้ง buddy ซึ่งเปนตัวแทนจากสวนงานที่พนักงานใหมสังกัด ทําหนาที่ดูแล
พนักงานใหมในชวง 4 เดือนแรก เพื่อชวยใหพนักงานใหมไดมีการปรับตัวเขากับบริษัทไดอยางราบรื่น
ยิ่งขึ้น
2. หมวดวิ ช าตามกลุ ม อาชี พ สํ า หรั บ พนั ก งานซึ่ ง แยกตามสายอาชี พ เช น หลั ก สู ต รการ
ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟา หลักสูตรเทคนิคการเจรจาตอรอง เปนตน
3. หมวดวิชาดานคุณภาพและความปลอดภัย เชน หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับหัวหนางาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
4. หมวดวิ ช าพั ฒ นาภาวะผู นํ า สํ า หรั บ พนั ก งานระดั บ หั ว หน า งาน ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เช น
หลักสูตรทักษะการเปนหัวหนางานที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เปนตน
5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เชน หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (Positive Thinking) หลักสูตรการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางาน (Creative Idea @
Work) เปนตน
จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม ประจําป 2559
การฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรมภายใน (In-House Training)
หลักสูตรฝกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

จํานวนหลักสูตร
31
70

จํานวนรุน
84
72
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ในป 2559 มีขอมูลการฝกอบรมพนักงาน ดังนี้
จํานวนพนักงานที่มสี ิทธิ์
ระดับของพนักงาน
เขาอบรมทัง้ หมด (คน)
ระดับบริหาร
127
ระดับอาวุโส
479
ระดับปฏิบัติการ
399
รวม
1,005

จํานวนพนักงานที่เขารับ
การอบรม(คน)
122
423
363
898

ในป 2559 บริษัทไดกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณของจํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรตางๆ เปน
จํานวนไมต่ํากวารอยละ 85 จากจํานวนพนักงานที่มีสิทธิ์เขาอบรมทั้งหมด ซึ่งในปที่ผานมามีจํานวน
พนักงานเขารับการอบรมทั้งสิ้น 898 คน คิดเปนรอยละ 89.35 ของพนักงานทั้งหมดจํานวน 1,005 คน
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โดยบริษัทไดจัดหลักสูตรการอบรมภายใน 31 หลักสูตร 84 รุน และสงพนักงานไปฝกอบรมกับ
สถาบันภายนอกจํานวน 70 หลักสูตร 72 รุน รวมเปนจํานวนทั้งหมด 156 รุน ซึ่งครอบคลุมพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับผูบริหาร โดยมีจํานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 25.03
ชั่วโมง
ทั้งนี้ในป 2559 บริษัทมีคาใชจายเฉพาะดานการฝกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เขาอบรมเปน
เงินทั้งสิ้น 6,025,160 บาท โดยแบงเปนคาใชจายในการอบรมภายใน 4,704,236 บาท คาใชจายในการ
อบรมภายนอก 1,320,924 บาท และมีการวางงบประมาณสําหรับป 2560 เพิ่มเปน 6,994,000 บาท
เพื่อนํามาพัฒนา สงเสริมศักยภาพของพนักงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป
ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
บริษัทตระหนักดีกวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคาของบริษัท จึงมุงมั่นที่จะสงเสริมและให
ความสําคัญดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และควบคุมความไม
ปลอดภัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท จึงไดกําหนดนโยบายความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้
1. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกทั้ง
ผูบังคับบัญชาตองเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา สนับสนุน สงเสริมใหพนักงานตระหนักรูถึงการทํางาน
ดวยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
3. มีการเผยแพร ใหความรู และสรางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน แกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง
4. พนั ก งานทุ ก คนต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บความปลอดภั ย มาตรฐานความปลอดภั ย
สุขอนามัย และขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานด า นความปลอดภั ย
สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไมวาจะเปนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
และทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมกอสราง จึงมีความปรารถนาและมุงมั่นใน
การจัดการใหกระบวนการทํางานมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมที่ไมกอใหเกิด
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อันตรายตอผูเกี่ยวของกับกระบวนการทํางานที่ปลอดภัย จึงดําเนินการควบคุมความปลอดภัยอยาง
เครงครัด โดยมีการดําเนินการดังนี้
1. สงเสริมการฝกอบรม ใหความรูดานความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหแกพนักงาน เชน การจัดฝกอบรมและทบทวนความรูดานการดับเพลิงและระงับอัคคีภัยใหกับ
พนั ก งานเป น ประจํ า ทุ ก ป การจั ด ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ได แ ก หลั ก สู ต ร
คณะกรรมการความปลอดภัย หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร ระดับ
หัวหนางาน และสําหรับลูกจางทั่วไปและลูกจางเขาทํางานใหม
2. ดําเนินโครงการ “10 นาทีเพื่อความปลอดภัยและใสใจสิ่งแวดลอม” (Morning talk) แก
พนั ก งานทุก ระดั บในตอนเชา กอ นการปฏิบัติง าน โดยเจา หน า ที่ ค วามปลอดภั ย วิ ช าชี พ ทําการแจ ง
แผนการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อชี้แจงความเสี่ยง จุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการ
ทํางานในแตละวัน เพื่อใหแรงงานมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น
3. ติดตั้งปายแสดงรายละเอียดกอสราง ปายกฎระเบียบการทํางาน และขอควรปฏิบัติการ
ทํางานภายใตภาวะอันตรายตางๆ บริเวณพื้นที่กอสราง
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการตางๆ ภายในป 2559
ประเภทการเกิดอุบัติเหตุ
จํานวนครั้งทีเ่ กิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ชนเฉี่ยว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด
67
วัสดุหลนทับ
110
ถูกหนีบ หรือจับเขาไวระหวางวัตถุ 2 ชิ้น
15
การพลัดตก
45
กระแสไฟฟา
9
สัมผัสสารพิษ/รังสีตางๆ
13
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป
2
ออกแรงเกินกําลัง
15
อุบัติเหตุอื่นๆ
132
รวม
408
จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบวาในป 2559 เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสรางทั้งสิ้น
408 ครั้ง เนื่องมาจากบริษัทมีโครงการกอสรางที่มีขนาดของโครงการใหญขึ้น ซึ่งสวนมากอุบัติเหตุที่เกิด
จะเปนเหตุการณเล็กๆ นอย ๆ ไมกอใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ทั้งนี้บริษัทพยายามปองกันและเนนย้ํา
แนวทางปฏิบัติการทํางานที่ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ เพื่อลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และคงไว
ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน
ทั้งนี้ บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยของพนักงานอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2559 บริษัทไดจัดตั้งโครงการ Nursing ซึ่งเปนโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อใหความสําคัญ
ตอการดูแลดานสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหมีอาชีวอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดย
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. ตรวจความเสี่ยงและความปลอดภัยในการทํางานของคนงานกอสรางในแตละไซทงาน
2. รวมตรวจสารเสพติดกับทีมผูตรวจการที่แคมปคนงานตางๆ
3. ใหคําปรึกษาในเรื่องสุขภาพ และสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุ
4. ประสานงานกับโรงพยาบาลดานสุขภาพ
โดยโครงการดังกลาวจะมีการจัดสงเจาหนาที่ลงตรวจสอบไซทงานกอสราง แคมปคนงาน เพื่อ
ตรวจดูความเรียบรอยของสถานที่ ความพรอมในการรับมือหากมีกรณีพนักงานเจ็บปวย เชน การเตรียม
ยารักษาโรคเบื้องตนของแตละไซทงาน หองปฐมพยาบาล เปนตน
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จากการลงพื้นที่ตรวจสอบไซทงานกอสราง และแคมปคนงาน สวนมากมีการรักษาความสะอาดและ
รักษาความเปนระเบียบเรียบรอยเปนอยางดี นอกจากนั้นยังแนะนําการใช Thermometer Infrared
ใหกับพอบานแมบานประจําแคมปคนงาน และใหความรูเกี่ยวกับการใชยาและไดจัดตูยาสามัญประจํา
แคมปคนงาน แจกเอกสารรายชื่อยาสามัญทั่วไป กับวิธีการใชยาตางๆ เพื่อจะไดศึกษาอาการของ
คนงาน และจายยาใหตรงกับอาการในเบื้องตน
นอกจากนี้ทางบริษัทยังใหความสําคัญกับสถานที่พักอาศัย(Camp) ของแรงงานรายวันซึ่งมีอยู
กวา 20 แหง โดยการบํารุงซอมแซมสถานที่ใหมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดลอมที่ดี ดูแลความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ อีกทั้งยังไดลงทุนเกี่ยวกับการสรางสถานที่พักอาศัยแบบสําเร็จรูป (Camp Knock Down)
เพื่อใหสถานที่พักมีความคงทนแข็งแรง ผนังและหลังคามีฉนวนกันความรอนใชทดแทนสังกะสีที่มักพบ
ในสถานที่พักอาศัยของคนงานชั่วคราวที่ใชทั่วไป และถึงแมวาจะเปนการลงทุนที่มีมูลคาสูง แตสถานที่
พักอาศัยประเภทนี้สามารถถอดประกอบและนํากลับมาใชซ้ําไดอยางคุมคา
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ทั้งนี้ ไดกําหนดเปนนโยบายใหผูมีหนาที่ดูแลแคมปคนงานทําการรายงานผลการดําเนินการ
ดานตางๆ เกี่ยวกับพนักงานพรอมแนวทางการแกไขใหคณะกรรมการจัดการรับทราบเปนประจําทุก
สัป ดาห อี ก ทั้ง บริษั ท ยั ง สนั บสนุนช ว ยเหลือปจจัย สี่ในการดํา รงชีวิตให กับ แรงงานรายวัน เชน การ
จําหนายขาวสารอาหารแหงที่จําเปนในราคาพิเศษ บริการตูกดน้ําดื่ม บริการเครื่องซักผาในราคาพิเศษ
เปนตน ทั้งนี้ บริษัทถือวาแรงงานทุกคนมีบทบาทสําคัญในงานกอสราง ควรที่จะไดรับการดูแลสภาพ
ความเปนอยูในชีวิตประจําวันใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
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9. การกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีจะสงเสริมใหบริษัทมีศักยภาพในการแขงขันโดย
จะนําไปสูความเจริญเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน ทั้งนี้ การมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได จะชวยสรางความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน นักลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุก
ฝายไดเปนอยางดี
ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางการ
ดําเนินงานของบริษัท และเปนไปตามกฎระเบียบและขอบังคับที่หนวยงานกํากับเปนผูกําหนด โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมครบทุกดาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังได
มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะทํางานการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่มีหนาที่สงเสริมใหบริษัทปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม รวมถึงปฏิบัติหนาที่สอบทานและกํากับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวของดานทุจริตคอรรัปชั่น
พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท แบงเปน 5 หมวดโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุน นอกเหนือจากขอกําหนดของกฎหมายแลว ยัง
ตองคํานึงถึงสิทธิพื้นฐานที่ผูถือหุนไดรับ เชน สิทธิในการเขาประชุมผูถือหุน สิทธิในการแตงตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งสิทธิในการรับขอมูลขาวสารที่เทาเทียมกันทั้งชาว
ไทยและตางชาติ เปนตน โดยดําเนินการผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1.1 การประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559
บริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ประจําป 2559 โดยอํานวยความสะดวก
ใหแกผูถือหุนในดานของวันที่ซึ่งเปนวันทําการ ไมติดวันหยุดยาว สถานที่กวางขวาง มีชื่อเสียง รองรับ
จํานวนผูถือหุนไดอยางดี และการเดินทางที่สะดวกพรอมมีแผนที่ประกอบที่สงไปพรอมจดหมายเชิญ
ประชุม ซึ่งบริษัทไดกําหนดจัดในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน ทิวลิป
ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ โดยมอบหมายใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัททําการ Record Date เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
และปดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
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ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดสงหนังสือบอกกลาว
เรียกประชุมสามัญผูถือหุน โดยแสดงขอมูลตางๆ ประกอบดว ย กํ าหนดการ วันเวลา สถานที่ การ
เดินทาง แผนที่ วาระ วัตถุประสงค เหตุผล ความเห็นของกรรมการในแตละวาระ รายละเอียดตางๆ ที่ผู
ถือหุนจําเปนตองใชในการพิจารณาลงคะแนน กฎเกณฑที่ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลง
มติ เปนตน พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รายงานประจําป 2558 ใน
รูปแบบซีดี โดยจัดทําเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเวลาและเนื้อหาที่เทาเทียมกัน
1. จัดสงเปนเอกสารทางไปรษณียใหแกผูถือหุน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 กอนวันประชุมจริง
21 วัน โดยดําเนินการผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
2. เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแตวันที่ 28
มีนาคม 2559 กอนวันประชุมจริง 33 วัน
3. เปดชองทางใหผูถือหุนที่ตองการรับรายงานประจําปแบบรูปเลม สามารถแจงความประสงค
มาที่สวนกฎระเบียบและขอบังคับตามวิธีการที่ไดระบุไวในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
4. ลงประกาศในหนังสือพิมพติดตอกันเปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันที่ 18,19 และ 20 เมษายน 2559 เพื่อให
ผูถือหุนไดรับรูขาวสารอยางทั่วถึงมากที่สุด
ตารางแสดงสถานะของผูถือหุนที่เขารวมประชุม ป 2559
ประเภทของผูถือหุน
จํานวนคน
มาดวยตนเอง
28
มอบฉันทะ
68
รวม
96

จํานวนหุน
8,606,113
685,834,001
694,440,114

สัดสวน
0.54
42.86
43.40

จากตารางแสดงสถานะของผูถือหุนที่เขารวมประชุมในป 2559 มีจํานวนผูเขารวม 96 ราย
จํานวนหุน 694,440,114 หุน หรือคิดเปนรอยละ 43.40 ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ตั้งแตวาระแรกจนถึงวาระสุดทายอยางสมบูรณแบบ ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
วาระใด รวมถึงได จัดใหมีการบันทึกการประชุมทั้ งการบันทึ กเทปเสีย ง การบัน ทึกภาพนิ่ง และการ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุม อีกทั้งยังสอบถามความสมัครใจจากผูถือหุนที่อยูในที่ประชุมให
เปนตัวแทนอิสระ ทําหนาที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได ในการนี้ บริษัทไดเชิญผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบ
การเงินของบริษัท และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และซักถามประเด็น
ตางๆ โดยมีกรรมการบริษัทตอบทุกขอซักถามอยางครบถวนสมบูรณ
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
ป
2559
2558
2557
2556
คะแนนบริษัท
99.25
97.50
96.50
97.00
คะแนนเฉลี่ย
91.62
92.68
91.35
91.04

2555
96.38
89.43

2554
95.88
88.88

2553
97.38
86.16

จากตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป จะเห็นไดวาบริษัท
ไดรับการประเมินคุณภาพไดคะแนนที่ดีขึ้นอยางตอเนื่องเปนลําดับ และยังมีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ย
อีกดว ย ซึ่ง บริษั ทยังคงมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาและดําเนินการจัดการประชุมสามัญผู ถือหุน อยา ง
ครบถวนเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนที่ตั้ง
1.2 การแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2559 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ได ใ ห สิ ท ธิ ต อ ผู ถื อ หุ น ในการ
พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติแตงตั้ง
นายมานิตย วรกิจจาภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒ
นกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระมีคุณสมบัติที่ยอมรับและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยมีคาตอบแทน จํานวน 3,700,000
บาท(สามลานเจ็ดแสนบาทถวน) คาบริการอื่น -ไมมีแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย ซึ่งรวมถึงผู
ถือหุนสวนนอยและผูถือหุนตางชาติ โดยเปดโอกาสและสงเสริมใหผูถือหุนสวนนอยใชสิทธิของตนใน
การเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท
และเสนอระเบียบวาระการประชุมเปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเชนกัน โดย
รายละเอียด ขอกําหนด และหลักเกณฑตางๆ บริษัทไดเผยแพรเปนจดหมายถึงผูถือหุนผานระบบของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2560 รวมระยะเปดใหใชสิทธิเปนเวลา 48 วัน ปรากฎวาไมมีผูถือหุนรายใดใชสิทธิดังกลาว
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไมวาจะเปน ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คู
คา คูแขง รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุก
กลุมไดรับการดูแลเปนอยางดีตามขอกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการ
ละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย โดยมีการดําเนินงานตอผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
3.1 ผูถือหุน
3.1.1 ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม โดยคํานึงถึงผูถือหุนทั้งรายใหญและราย
ใหญ และเพื่อผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงบริหารกิจการใหมีความเจริญกาวหนา
มั่นคงและกอใหเกิดผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุน
3.1.2 ปฏิบัติตอผูถือหุนตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีในหมวดสิทธิผูถือหุน และการ
ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และใหความสําคัญกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดย
บริษัทปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยทั้งกอนการประชุม วันประชุม
และหลังการประชุม
3.1.3 เปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและไมใชการเงินที่เกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัทที่เปน
จริงอยางครบถวน เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัท
3.2 พนักงาน
3.2.1 ปฏิบัติตอพนักงานตามกฎหมายแรงงานคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการไมเลือกปฏิบัติ การใหโอกาสที่เทาเทียมกัน ในการจางงานของสตรี และผูพิการ
3.2.2 บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
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3.2.3 บริษัทมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการใหกับพนักงานอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเปนธรรมตามศักยภาพการ
ทํ า งาน โดยการนํ า ระบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในการวั ด ความสามารถ
(Competency) และมีการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนกําหนดเปนดัชนีวัดผล (KPI) เพื่อเปนแรงจูงใจ
ในการพัฒนาการทํางาน
3.2.4 บริษัทใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยไดจัดทํานโยบายการพัฒนาบุคลากรที่
สงเสริมใหพนักงานทุกระดับชั้น ตั้งแตระดับพนักงานจนถึงระดับผูบริหาร ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถเพื่อใหเกิดทักษะในการทํางาน
3.3 ลูกคา (เจาของโครงการ)
3.3.1 บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสรางที่มีคุณภาพ และมุงมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน
การกอสรางใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3.3.2 บริษัทจะปฏิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาการกอสรางอยางเครงครัด รวมถึงจะสงมอบ
โครงการกอสรางที่คุณภาพและตรงตามขอตกลงที่ไดทํากับลูกคาไว
3.3.3 บริษัทจะรับประกันผลงานตามที่ไดทําการตกลงกันไว
3.4 คูคา (รานคาและผูรับเหมา)
3.4.1 ปฏิบัติตอคูคาทุกรายดวยความเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก
และรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
3.5 คูแขง
3.5.1 ปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
3.5.2 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริต และไมมุงทําลายชื่อเสียง
ของคูแขง
3.6 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
3.6.1 กํ า หนดนโยบายด า นความรับ ผิ ด ชอบตอ ชุม ชน สั ง คมและสิ่ ง แวดล อม และดํา เนิ น
กิ จ กรรมเพื่ อ ร ว มสร า งสรรค สั ง คม ทั้ ง ที่ ดํ า เนิ น การเองและร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน
3.6.2 ลงพื้นที่เพื่อสํารวจชุมชนที่อาจไดรับผลกระทบจากการกอสราง
3.6.3 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของชุมชนรอบพื้นที่โครงการเพื่อหาแนวทางในการ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงดําเนินการแกไขขอรองเรียน เมื่อไดรับการแจงปญหาจากชุมชน
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายและชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงพนักงานสามารถรองเรียน
เรื่องตางๆ ตอกรรมการ ดังมีรายละเอียดดังนี้
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นโยบายและมาตรการในการแจงเบาะแส (Whistle-blowing Policy)
บริษัทไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการแจงเบาะแสและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแสไว
เปน ลายลักษณอัก ษร โดยกําหนดชองทางการรับแจงขอมูล ข อรองเรีย น หรือแจงเบาะแส รวมทั้ง
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับขอมูลหรือขอรองเรียน มาตรการคุมครองสิทธิของผูใหขอมูล การรักษา
ขอมูลของผูรองเรียน ผูแจงเบาะแสไวเปนความลับ ใหจํากัดเฉพาะผูที่รับผิดชอบเทานั้น
บริษัทมีชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสามารถเสนอแนะ แจงขอรองเรียนหรือแจงเบาะแสใน
กรณีที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท การทุจริตคอรรัปชั่น หรือจากการปฏิบัติงานของ
พนักงาน การกระทําที่ไมถูกตอง ไมเปนธรรม ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีชองทางดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ อีเมล auditcommittee@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ตอ 5940
2. ฝายกฎหมาย อีเมล legal@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ตอ 5922
3. ฝายบริหารทรัพยาบุคคลและธุรการ อีเมล hrd@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ตอ 5151
4. สวนตรวจสอบภายใน อีเมล internalaudit@synteccon.com โทร.02-381-6333 ตอ 5940
5. เลขานุการบริษัท อีเมล angsanam@synteccon.com โทร.0-2381-6333 ตอ 5941
6. สวนกฎระเบียบและขอบังคับ และนักลงทุนสัมพันธ อีเมล compliance@synteccon.com
โทร.0-2711-7423
7. สายดวนรับขอรองเรียน โทร.0-2381-2790
มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
1. ผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
บริษัทจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผูแจงได
2. บริ ษัทจะเก็บข อมูลที่เ กี่ย วของเปนความลั บ จะเปดเผยเท า ที่จํ าเปน โดยคํ านึ งถึง ความ
ปลอดภัย และความเสียหายของผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
3. กรณีผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูที่ ใหความร วมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง เห็นวาตนอาจไมไดรับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอนเสียหาย สามารถรอง
ขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่เหมาะสม หรือบริษัทเองอาจกําหนดมาตรการคุมครองโดยที่
ไมไดรับการรองขอก็เปนได หากเห็นวาเปนเรื่องที่มีแนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไม
ปลอดภัยรายแรง
4. ผู ที่ไ ด รั บ ความเดือ ดร อ นเสีย หายจะไดรั บ การบรรเทาความเสี ย หายด ว ยกระบวนการที่
เหมาะสมและเปนธรรม
5. บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา หรือผูรองเรียน ไม
วาจะโดยการเปลี่ยนแปลงตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 9 หนา 6

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เลิ ก จ า ง หรื อ กระทํ า การอื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะเป น การปฏิ บั ติ อ ย า งไม เ ป น ธรรมต อ ผู แ จ ง เบาะแส ผู ข อ
คําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
6. บริษัทไมมีมาตรการที่จะเอาผิดกับพนักงานของบริษัทที่ทําการแจงเบาะแส รองเรียน แมการ
กระทําดังกลาวอาจทําใหบริษัทเสียผลประโยชน
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลอยางเทา
เทียมกันเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผานชองทางที่ผูเกี่ยวของทุกฝายเขาถึงขอมูลไดงาย นอกจากเผยแพร
ผา นช องทางเว็บไซตของตลาดหลักทรั พ ยแหงประเทศไทย และในเว็บไซต ของบริ ษั ทซึ่ ง จัดทํ า เป น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 การเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงิน
เปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนตน โดยอยูภายใตพื้นฐานของความ
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงายและเทาเทียมกันทั้งเว็บไซตของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ขอมูลสําคัญตางๆ ที่ตองเปดเผยอยางชัดเจน
เช น โครงสร า งผู ถื อ หุ น การถือ หุน ของกรรมการบริษั ท การอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ฐานะทางการเงิน การ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญของผลการดําเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานภาพและศักยภาพในการ
แขงขัน ความเสี่ยงหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะของความเสี่ยงสาเหตุและผลกระทบ
ประวัติของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และการมีสวนไดเสียของกรรมการ
เปนตน โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมาบริษัทไดเปดเผยขอมูลเปนไปตามขอกําหนดของการเปนบริษัท
จดทะเบีย น โดยบริษั ท ไม ไ ด รั บ การตั ก เตื อนทางวาจา ลายลั ก ษณ อัก ษร การปรั บ เงิ น หรื อ การขึ้ น
เครื่องหมายตางๆ จากหนวยงานควบคุม
4.2 จัดประชุมผูบริหารพบนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) โดยจัด 2 ครั้งตอป คือ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม และ 1 กันยายน 2559 สวนการประชุมนักวิเคราะหแบบกลุมยอย (Company
Visit) จัด 12 ครั้ง โดยมีกรรมการผูจัดการเปนผูใหขอมูล และในสวนของการตอบคําถามทางโทรศัพทแก
นักขาว นักวิเคราะห สถาบัน นักลงทุน ผูถือหุน หรือผูสนใจทั่วไป กรรมการผูจัดการไดมอบหมายให
เจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธเปนผูตอบคําถาม โดยเนื้อหาและขอความตางๆ ไดรับการถายทอดจาก
กรรมการผูจัดการโดยตรง เพื่อปองกันการผิดพลาดทางการสื่อสารและสามารถควบคุมการใหขอมูลได
อยางมีประสิทธิภาพ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 9 หนา 7

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

4.3 เปดเผยขอมูลตางๆ ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย เชน รายชื่อ ประวัติ
ประสบการณทํางาน คาตอบแทน (นโยบายและจํานวนเงิน) และผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา
4.4 ได กํ า หนดให ก รรมการและผู บริ ห ารของบริ ษัท รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพยตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเปนประจํา และ
รายงานต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ต ามมาตรา 59 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 รวมทั้งจํากัดการรับรูขอมูลภายในเฉพาะ
ผูบริหาร หรือบุคคลภายในที่เกี่ยวของตามความจําเปน และไมอนุญาตใหนําขอมูลภายในเปดเผยแก
บุคคลภายนอก รวมทั้งหามในเรื่องการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัทในชวงเวลาหนึ่ง
เดือนกอนที่งบการเงินของบริษัทจะเปดเผยตอสาธารณะ และควรรอใหพน 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทําการซื้อ
ขายตามปกติ
4.5 ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คั ญ และดํา เนิ น การด ว ยความระมั ดระวั ง ในการพิ จ ารณาการทํ า
รายการระหวางกันที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยบริษัทไดกําหนดใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันระหวางตนเองกับลูกคา คูคา เจาหนี้ ลูกหนี้ และผูที่บริษัทได
ติดตอทําธุรกิจดวย หากหลีกเลี่ยงการทํารายการดังกลาวไมได ตองมั่นใจไดวาไดดําเนินการอยางเปน
ธรรมตอทุกฝาย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก และในการพิจารณาอนุมัติ
รายการระหวางกัน กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนไดเสียจะตองไมเขารวมประชุม เพื่อใหที่
ประชุ ม อธิ บ ายกั น อย า งอิ ส ระและตอ งแจ ง /รายงานใหค ณะกรรมการบริษั ท ได รั บ ทราบถึ ง รายการ
ดังกลาวอยางเครงครัด ซึ่งรายการดังกลาวตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
เทานั้น โดยมีรายละเอียดตามหัวขอ 12.รายการระหวางกัน ในแบบแสดงรายงานประจําป (56-1)
4.6 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการ
บริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ
ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดวาการ
บันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และใหทราบ
จุดออนเพื่อปองกันมิใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการซึ่งไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นา
พอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัทและ
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บริษัทยอย โดยมีรายละเอียดตามหัวขอ 11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ใน
แบบแสดงรายงานประจําป (56-1)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รายละเอียดอยูในหมวดที่ 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ 8.1 คณะกรรมการบริษัท
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรู ความสามารถและประสบการณที่เหมาะสม
เปนคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยพิจารณาในเรื่องที่สําคัญในแตละดาน เพื่อเสนอความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดหรืออยางนอย 3 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 3
ป หากพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระอาจได รั บ การแต ง ตั้ ง ใหม อี ก ได ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
ตําแหนง
ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย รักธรรม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
โดยมีนายพรอนันต วงษนิพนธ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ ก รรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท า น ไม มี ร ายการเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การ
ใหบริการทางวิชาชีพระหวางกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย งทางผลประโยชนตามขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํา กับดูแล ไดแก สํ านัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูมีประสบการณและมีความรูในการสอบทานงบ
การเงิน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบ
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ภายใน ตลอดจนการใหความเห็นชอบในการพิจารณาแต ง ตั้ง โยกย า ย เลิก จางหัว หนา หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางอิสระปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไป
ตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยาง
นอย ดังตอไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการแตละ
ทาน
(ก) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎบัตร
(ข) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6.7 พิจารณางบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6.8 พิจารณาระบบควบคุมภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผล
การตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6.9 กํากับดูแลสอบทาน และใหความเห็นในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
และประสานงานกับผูสอบบัญชี
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6.10 พิจารณาวาจางหรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือและใหความเห็นได
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
6.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย
และในการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝาย
จัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
ทั้งนี้ในป 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดอยูในหมวดที่ 8
โครงสร า งการจั ด การ หั ว ข อ ”ตารางการแสดงจํ า นวนครั้ ง ของการจั ด และการเข า ร ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการทุกคณะตลอดป 59”) โดยมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัทและมีการประชุมรวมกับ
ผูตรวจสอบบัญชีภายนอกและหนวยงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทนไดรับ การแต ง ตั้ งโดยคณะกรรมการบริษั ท
ประกอบไปดวยกรรมการบริษัทไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการและกรรมการสวนใหญ
ควรเปนกรรมการอิสระ มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป หากพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ
แต ง ตั้ ง ใหม อี ก ได ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
รายชื่อ
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
ดร.อริชัย รักธรรม

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวรัฐปวีร ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ทั้งนี้กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทั้ง 5 ทาน ไมมีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพระหวางกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลไดแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูมีประสบการณและ
มีความรูในการสรรหาบุคคลและกําหนดคาตอบแทน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
- งานดานการพิจารณาสรรหา
1. พิ จ ารณากํ า หนดนโยบายและหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารสรรหากรรมการ กรรมการผู จั ด การ
กรรมการชุดยอยตางๆ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
2. กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต อ งการสรรหาให เ ป น ไปตามโครงสร า ง ขนาดและ
องคประกอบตามที่กําหนด
3. สรรหาบุคคลเพื่อดําเนินการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่กําหนดเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้น
ไป
4. ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
ขอกําหนดของบริษัท ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลและตามขอกําหนดของกฎหมาย
5. ดําเนินการทาบทาม ประสานงาน ติดตอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่
กําหนด เพื่อใหมีความมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีที่จะรับตําแหนง หากไดรับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
6. นําเสนอชื่อบุคคลใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
ประจําป เพื่อใหผูถือหุนพิจารณาตอไป
7. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- งานดานการพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการกําหนดคาตอบแทนตางๆ ของกรรมการ
กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑดังกลาว ใหสอดคลองกับสถานการณ
ตางๆ อยางเพียงพอ
3. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงตั้งแต
ผูอํานวยการฝายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป
4. พิจารณาขอมูลคาตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตามขอมูลสรุปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
5. ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป
ไดรับผลตอบทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
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6. นําเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ และคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการ
ฝายขึ้นไป สวนคาตอบแทนกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาตอไป
7. จัดทํารายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษัท
8. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้ง นี้ในป 2559 มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค า ตอบแทนทั้ งสิ้น 3 ครั้ง
(รายละเอียดอยูในหมวดที่ 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ”ตารางการแสดงจํานวนครั้งของการจัดและ
การเขารวมประชุมของคณะกรรมการทุกคณะตลอดป 59”)
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมาจาก
กรรมการอิสระอยางนอย 1 คน และผูบริหารบริษัท 2 คน มีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี้
ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อ
ตําแหนง
ประเภทกรรมการ
ดร.อริชัย รักธรรม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
นายไพบูลย เชษฐโชติรส กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูบริหาร
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผูบริหาร
โดยมีนางสาวรัฐปวีร ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งนี้กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 3 ทาน ไมมีรายการเกี่ยวกับความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพระหวางกรรมการอิสระกับบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขั ดแย ง ทางผลประโยชน ต ามข อ กํา หนดของหน ว ยงานทางการที่ กํ า กั บ ดู แลได แก สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูมีประสบการณ และมีความรูในการบริหาร
ความเสี่ยงในดานตางๆ
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
และใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
2. สงเสริม สนับสนุน รวมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันใหเกิดความรวมมือใน
การบริหารความเสี่ยงทุกระดับขององคกร
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3. กํากับดูแล ติดตาม และใหความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององคกรตาม
แผนงานที่กําหนดไว
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนิน
ธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
5. พิจารณาวาจาง หรือนําผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปรึกษาหารือ และใหความเห็นไดตามที่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญใหคณะกรรมการบริษัท
ไดรับทราบและพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสําคัญและมีผลกระทบตอองคกรตองรายงานโดยเร็ว
ที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และใน
การปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝาย
จัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสาร
ตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
ทั้งนี้ในป 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ครั้ง (รายละเอียดอยูใน
หมวดที่ 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ”ตารางการแสดงจํานวนครั้งของการจัดและการเขารวมประชุม
ของคณะกรรมการทุกคณะตลอดป 59”)
9.2.4 คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการประกอบดวย กรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการ และผูอํานวยการฝายตางๆ ภาระหนาที่ของคณะกรรมการจัดการ มีดังนี้
1. กําหนดเปาหมาย แนวนโยบายในดานตางๆ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ดําเนินการตามแนวนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาและติดตามผลงานของหนวยงานตางๆ ของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานที่กําหนด
4. พิจารณาคัดเลือกโครงการใหมรวมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการเขารวมประมูลงาน
5. พิจารณาปรับแผนงาน งบประมาณ ในการดําเนินงานของโครงการตางๆ
6. ใหขอเสนอแนะ คําปรึกษา แนวนโยบายกับคณะทํางานตางๆ ที่ไดมอบหมาย
7. พิจารณาอนุมัติงบประมาณดานคาใชจายตางๆ ของบริษัท
8. พิจารณากําหนดขอปฏิบัติ ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
9. ดําเนินการดานตางๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ตารางแสดงรายชื่อคณะกรรมการจัดการ
รายชื่อ
ตําแหนง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
รองประธานกรรมการบริษัท
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
เลขานุการบริษัท
นายจิรโมท พหูสูตร
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
นายณยศ ปสัญธนะกูล
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
นายยศ ลักษณโกเศศ
ที่ปรึกษาบริษัท

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผูบริหาร
ผูบริหาร

โดยมีนายไพบูลย เชษฐโชติรส เปนเลขานุการคณะกรรมการจัดการ
ทั้งนี้ในป 2559 มีการประชุมคณะกรรมการจัดการทั้งสิ้น 45 ครั้ง (รายละเอียดอยูในหมวดที่ 8
โครงสร า งการจั ด การ หั ว ข อ ”ตารางการแสดงจํ า นวนครั้ ง ของการจั ด และการเข า ร ว มประชุ ม ของ
คณะกรรมการทุกคณะตลอดป 59”)
9.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูง
(วิธีการสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงรายละเอียดอยูในหมวดที่ 8 โครงสราง
การจัดการ หัวขอ “นโยบายและหลักเกณฑการสรรหาและแตงตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม) และ
ผูบริหาร”)
9.3.1 การสืบทอดตําแหนง
การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาและสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เปนหนาที่สําคัญ
ประการนหึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองกํากับดูแลและผลักดันใหมี
การปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาการขาดพนักงานในตําแหนงสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง
การทํา Succession plan จะพิจารณาตามขั้นตอนดังนี้
1. วิเคราะหสถานการณธุรกิจของบริษัทในดานกลยุทธ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยายหรือ
ชะลอธุรกิจ เพื่อประเมินอัตรากําลังคนที่ตองการ ณ ขณะปจจุบันและอนาคต วามีจํานวนและคุณสมบัติ
พรอมที่จะทํางานใหสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และความจําเปน
เรงดวน
2. กําหนดแผนสรรหาพนักงาน และพัฒนาฝกอบรมพนักงานล วงหนา ก อนที่ พนักงานจะ
เกษียณหรือออกจากตําแหนงกอนเวลา ทั้งนี้ การจัดทําแผนพัฒนาจะตองคํานึงถึงอายุเกษียนของ
พนักงาน และการเกษียณกอนกําหนด
3. กําหนดความสามารถ ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ตองการของพนักงานใน
ตําแหนงนั้นๆ
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4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานที่จะใหสืบทอดตําแหนงที่จะวางลง เมื่อ
ไดพนักงานที่ถูกเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงแลว จะตองแจงใหพนักงานผูนั้นทราบลวงหนา เพื่อจะได
เตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูงานและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นตอไป
5. การคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงจะตองกําหนดตัวสํารองลําดับที่สองและที่สามไวเสมอ โดย
ตัวสํารองไมจําเปนตองมีคุณสมบัติเทากับคนแรก แตควรใกลเคียง และไมควรแจงใหตัวสํารองทราบ
เพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น
6. พัฒนาและประเมินพนักงานที่ไดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงวามีพัฒนาการ และสราง
ผลงานไดตามที่คาดหวังไดหรือไม ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามคาดหมายก็จะทําใหเปลี่ยนตัวไดทันเวลา
7. การพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงมีไดหลายรูปแบบ เชน การสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
ภายในองคกร การทํา Job rotation การทํา On-the-job Training หรือ Off-the-job Training และการ
Coaching โดยผูบริหารปจจุบันถายทอดประสบการณไปยังผูบริหารรุนใหม
แผนการสืบทอดตําแหนงครอบคลุมตําแหนง ดังตอไปนี้
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการวางลง หรือผูอยูใน
ตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมีการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรองเปนผู
รักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัท
กํ า หนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะเป น ผู พิ จ ารณาเพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนตอไป
2. ระดับผูบริหาร
เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมี
การนําเสนอทายาทผูสืบทอดตําแหนงที่คัดเลือกไวเสนอตอคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ การวางแผนการ
สืบทอดตําแหนงระดับผูบริหารมีกระบวนการ ดังนี้
2.1 กําหนดแผนสรางความพรอมของบุคลากร มีแผนสรรหาและพัฒนาฝกอบรมพนักงานไว
ลวงหนา กอนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตําแหนงกอนเวลา
2.2 กําหนดคุณสมบัติ ประกอบดวย ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงนั้นๆ และจัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล
2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2.4 ระบุผูสืบทอดตําแหนงหลังจากการประเมินและวิเคราะหคุณสมบัติของพนักงาน โดยตอง
ทําการแจงใหพนักงานทราบลวงหนา เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูงาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 9 หนา 16

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
คณะกรรมการบริษัทเปนผูใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ นโยบาย แผนงาน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท เพื่อใชเปนกรอบหรือเปาหมายของฝายจัดการที่ใชในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งความเห็นชอบทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัท
ดังกลาว รวมถึงบริษัทยอยและบริษัทรวมตามความเหมาะสมในการบริหารจัดการ
บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทและมีแนวโนมการเติบโตที่ดี สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวมและ
กิ จ การร ว มค า นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ความเชี่ ย วชาญในธุ รกิจ ความสามารถในการลงทุ น และอํา นาจการ
บริหารงานเปนหลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจที่บริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสงตัวแทนกรรมการเขา
ไปรวมกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามแผนงานที่ไดกําหนดไว สวนอํานาจใน
การบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะสงตัวแทนของบริษัทเขาไปเปน
กรรมการแทนการเขาไปบริหารงานโดยตรง
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อันเกี่ยวกับการ
ดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน ซึ่งประกอบดวยการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการจํากัดการรับรูขอมูลภายใน
เฉพาะผูบริหารหรือบุคคลภายในที่เกี่ยวของตามความจําเปน และไมอนุญาตใหนําขอมูลภายในเปดเผย
แกบุคคลภายนอก รวมทั้งหามในเรื่องการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทโดยใชสารสนเทศดังกลาว
บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ โดย
บรรจุอยูในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมทั้งขอมูลของคูคา
ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน ข องตนเอง หรื อ ให ข อ มู ล ภายในแก บุ ค คลอื่ น อี ก ทั้ ง กรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน ตองรักษาความลับ และขอมูลภายในในสวนที่รับผิดชอบไมใหรั่วไหลไปยังบุคคล
อื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
2. มีการจํากัดการเขาถึงขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหรับรูเฉพาะบุคคลที่
เกี่ยวของเทานั้น
3. การเป ด เผยข อ มู ล ของบริ ษั ท ต อ งกระทํ า โดยบุ ค ลากรที่ มี ห น า ที่ ใ นการเป ด เผยข อ มู ล
บุคคลากรที่ไมมีอํานาจหนาที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลได

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 9 หนา 17

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ในการปองกันรักษาขอมูลภายใน และไม
แสวงหาผลประโยชนจากขอมูลภายในที่ไดรับทราบ แมวาจะพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทไป
แลว
5. กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทําการรวบรวมเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
รวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป
6. กรรมการและผูบริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพยของ
บริษัทในชวงหนึ่งเดือนกอนที่งบการเงินของบริษัทจะเปดเผยตอสาธารณะ และควรรอใหพน 48 ชั่วโมง
จึงเริ่มทําการซื้อขายตามปกติ
7. บุคคลที่เปดเผยขอมูลภายในที่ยังไมไดรับอนุญาต และขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ
จนสงผลเสียหายตอบริษัท บุคคลผูนั้นตองรับผิดทางกฎหมาย
ทั้งนี้ในป 2559 ที่ผานมาไมปรากฎการกระทําความผิดของกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และ
พนักงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในแตอยางใด
9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2559 ที่ ผ า นมา บริ ษั ท ได ใ ห สิ ท ธิ ต อ ผู ถื อ หุ น ในการ
พิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติแตงตั้ง
นายมานิตย วรกิจจาภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒ
นกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระมีคุณสมบัติที่ยอมรับและไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 โดยมีคาตอบแทน จํานวน 3,700,000
บาท(สามลานเจ็ดแสนบาทถวน) คาบริการอื่น -ไมมีตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประเภทคาตอบแทน
1. คาสอบบัญชีบริษัท
2. คาสอบบัญชีบริษัทยอย/บริษัทรวม
- กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธน
- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

2559
3,000,000

2558
2,600,000

2557
2,050,000

50,000
300,000

50,000
-

50,000
-
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ประเภทคาตอบแทน
- บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
- กิจการรวมคา ซินเท็ค-ไมวาน
3. คาบริการอื่น
รวม

2559
300,000
50,000

2558
300,000
50,000

2557
100,000
120,000

3,700,000

50,000
50,000
3,100,000

30,000
75,000
2,425,000

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธหรือที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
แตอยางใด รวมทั้งกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมมีความสัมพันธใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนกับบริษัทสอบบัญชีดังกลาวที่บริษัทใชบริการในชวง 2 ปที่ผานมา
9.7 การปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จากผลการสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ไดทํ าการสํารวจและใหคะแนนตามโครงการสํา รวจการกํา กั บดู แลกิจการบริษัท จดทะเบีย น
ประจําป 2559 ในภาพรวมบริษัทไดรับคะแนนเฉลี่ยมากกวาคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทที่ทําการ
สํารวจทั้งหมดในป 2559 จํานวน 601 บริษัท
ทั้งนี้บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 แตจากการ
ประเมินตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2559 มีเรื่องที่บริษัทควรให
ความสําคัญกับการดําเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้
1. ควรกําหนดและเปดเผยนโยบายคาตอบแทนพนักงานที่สอดคลองกับผลการดําเนินงานของ
บริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ในป 2559 บริษัทไดมีนโยบายการกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งบรรจุอยูใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได
อนุมัติเปนที่เรียบรอยแลว
2. คณะกรรมการควรจั ด ให มี ก ารประเมิ น ผลงานคณะกรรมการทั้ ง คณะ กรรมการเป น
รายบุคคล และผูบริหารสูงสุดขององคกร และควรเปดเผยกระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผล
งาน
- ในป 2559 บริ ษั ท ได ทํ า การประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะ ประเมิ น
คณะกรรมการเปนรายบุคคล และประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการ และบริษัทมีหลักเกณฑในการ
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ประเมินผลซึ่งระบุอยูใน “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 กันยายน
2559” ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการควรดูแลใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหารสูงสุดขององคกร พรอม
นําเสนอถึงแนวทางในการดําเนินการ
- ในป 2559 คณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัตินโยบายการสืบทอดตําแหนงซึ่งบรรจุอยูใน
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559”
4. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ
- ปจจุบันประธานกรรมการเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร อยางไรก็ตามคณะกรรมการไดกําหนด
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการไวอยางชัดเจน โดยเนนที่ประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ
5. คณะกรรมการควรพิจารณาแตงตั้ง CG Committee
ในป 2559 ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อทําหนาที่ในการกํากับและสงเสริมใหบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้ง
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับของบริษัทยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดูแลการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึง
ปฏิบัติหนาที่สอบทานและกํากับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวของดานทุจริตคอรรัปชั่น ตามนโยบายตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นอยางเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหบริษัทสามารถเติบโตอยางยั่งยืนดวยการดําเนิน
ธุ ร กิ จ อย า งมี คุ ณ ธรรม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส ตรวจสอบได และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย และผูเกี่ยวของทุกฝาย
อยางไรก็ตามบริษัทจะรักษามาตรฐานพรอมทั้งพัฒนาการดําเนินงานใหอยูภายใตหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง
นอกจากบริษัทจะมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตาม
แนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไวแลวนั้น บริษัทยังมีเจตนารมณที่ชัดเจนที่จะ
เสริมสรางใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงไดอนุมัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21
กันยายน 2559” เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานภายใตกรอบจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย โดย
ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การ
ตอตานการใหสินบน การเกี่ยวของกับการเมือง และหลักสิทธิมนุษยชน และปรับปรุงเพื่อใหครอบคลุม
แนวปฏิบัติตางๆ ใหมีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตามคําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมากขึ้น
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

นโยบายภาพรวม
บริษัทคํานึงอยูเสมอวา ธุรกิจจะเติบโตอยางยั่งยืนไดนั้นตองอาศัยพื้นฐานของสังคมที่ดี จึงมี
ความมุงหมายในการประกอบธุรกิจกอสรางที่ตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม จึง
มีนโยบายในการดําเนินการกอสรางใหดีกวาหรือเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
ตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักรู และปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอ
สั ง คมและส ว นรวม เชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธอัน ดีแ ละความร ว มมือที่ดี กับผู มี สว นไดเ สี ย ทุ ก กลุ ม ดั่ ง
วิสัยทัศนของบริษัท “เปนผูนําในอุตสาหกรรมกอสรางที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องในเรื่องคุณภาพ เวลา
คาใชจาย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ”
10.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนแนวทาง ซึ่งบริษัทไดกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษรเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเปนแนวปฏิบัติเพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมายและกอใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ และบริษัทมีความเชื่อมั่นวาการประกอบ
ธุรกิจดวยความเปนธรรมยอมกอใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูเกี่ยวของซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทในระยะยาว
10.1.1 การตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะดํ า เนิ น การภายใต ก ารแข ง ขั น ที่ เ ป น ธรรม มุ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ.2542 สงเสริมใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายปองกันการ
ผูกขาดหรือกฎหมายการแขงขันทางการคา โดยตอตานการแขงขันที่ไมเปนธรรม ไมกระทําการใดๆ ที่
เปนการกีดกันคูแขงทางการคา สนับสนุนการแขงขันทางการคาเสรี ไมเลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผูอื่น
เพื่อใหมีการแขงขันกันทางธุรกิจอยางอิสระ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมมีการกําหนดราคากับคูแขงไวกอนลวงหนา และไมมีการกําหนดราคาต่ําสุดหรือสูงสุด
2. ไมมีการจํากัดปริมาณการผลิต หรือจํากัดเวลาในการสงสินคาที่ไมเปนธรรม
3. ไมมีการกําหนดสวนลด เงินคืน ระยะเวลาการใหเครดิตที่เปนอัตราตายตัว
4. ไมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ราคา หรือขอกําหนดเงื่อนไข
การคาอื่นๆ กับคูแขงรายอื่น
5. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
6. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางรายโดยปราศจากขอมูลที่
เปนความจริง
7. ไมผูกขาดโดยกําหนดใหคูคาขายสินคาใหเฉพาะบริษัทเทานั้น
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10.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริษัทไดลงนามเขารวม “คําประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และไดรับหนังสือตอบรับ
การเขารวมดังกลาวจาก “กรรมการและเลขานุการโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานการทุจริต” เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
ภายหลัง จากได รับ การตอบรั บ การเข า ร ว มดั ง กล า วแลว บริ ษัท ไดดํ า เนิ น การปรั บ ปรุง คูมื อ
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ คูมือพนักงาน เปน
ตน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะกรรมการ
บริษัทไดมีมติอนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับมาตรการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นจํานวน 4 นโยบาย ไดแก
10.2.1 นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คอรรัปชั่น หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหสัญญา มอบให ให
คํ า มั่ น เรี ย กร อ ง หรื อ รั บ ซึ่ ง เงิ น ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดซึ่ ง ไม เ หมาะสมกั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ
หน ว ยงานของรั ฐ หน ว ยงานเอกชน หรือผู มีห น า ที่ไม วา จะโดยทางตรงหรื อ ทางออม เพื่ อ ใหบุค คล
ดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ อันเปนการใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจ
ใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ เวน
แตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทาง
การคาใหกระทําได
ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต นของเจ า หน า ที่ ทุ ก ระดั บ ทั้ ง กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
ผูบริหาร และพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอํานาจ
ควบคุม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท หามมิใหเรียกรอง ดําเนินการ หรือยอมรับ
การคอรรัปชั่น เพื่อประโยชนตอตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก และหามมิใหดําเนินการหรือยอมรับ
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การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหนวยงาน และ
ทุกประเทศที่เกี่ยวของ
ขอพึงปฎิบัติ
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีหนาที่ปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให
ฝายบริหารไปตกลงทําความเขาใจ พรอมสื่อสารใหทุกฝายไดรับรู สงเสริมใหนําไปปฎิบัติจริง และไมมี
สวนเกี่ยวของกับการทุจริตในทุกรูปแบบ
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทําการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาหรือเสี่ยงตอการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตนหรือผูอื่นในบริษัท แม
ผลประโยชนนั้นจะเปนผลดีแกบริษัทก็ตาม
3. กรรมการ ผูบริหาร และพนัก งาน ซึ่ง ฝา ฝนหรื อไมปฏิบัติตามนโยบายตอต านการทุ จริต
คอรรัปชั่น จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของบริษัท สําหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน ทําใหบริษัทเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ จากการดําเนินการตามนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทจะไมเอาโทษหรือใหผลทางลบตอผูนั้นแตอยางใด
4. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมพึงสนับสนุน ละเลยหรือเพิกเฉยตอการกระทําที่เขาขาย
การทุจริตคอรรัปชั่น เมื่อพบเห็นหรือรับรูในเรื่องดังกลาว ตองแจงไปยังผูบังคับบัญชาหรือสวนงานที่รับ
ขอรองเรียนทราบในทันที พรอมทั้งใหความรวมมือในการสอบสวนขอเท็จจริงนั้น ซึ่งทางบริษัทไดจัดใหมี
กลไกคุมครองผูรองเรียนไวรองรับอยางเหมาะสม
5. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมพึงรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง จากบุคคล
อื่นที่ติดตอประสานงานทําการคากับบริษัท หากไดรับของขวัญของกํานัลที่มีมูลคาเกินปกติวิสัยใน
โอกาสตางๆ ใหกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ปฏิเสธการรับและให พรอมรายงานเรื่องดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อทราบดวย
10.2.2 นโยบายการรับ การใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชนอื่นใด
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติของนโยบายดังกลาวเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันจะ
นําไปสูผลประโยชนที่ขัดกัน หรือการเลือกปฏิบัติ อันอาจจะทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงาน
ของบริษัท ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. หามพนักงานทุกระดับเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใด จากคูคา ลูกคา
หรือผูมีสวนไดเสียของบริษัท ไมวากรณีใด
2. หามพนักงานทุกระดับมิใหมีการรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล และผลประโยชนอื่น หาก
บริษัทเห็นวาการกระทําเหลานั้นจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการดําเนินการของบริษัท
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3. การรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล กับบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจหรือผูมีสวนไดเสีย
ทุกสวน ควรพิจารณาวามีมูลคาที่เหมาะสมในแตละโอกาส แตละเทศกาล รวมถึงเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถิ่นที่ปฏิบัติกันมา
4. กรณีที่เปนการรับของขวัญ ของกํานัลที่มีตราสัญลักษณของบริษัทผูให เชน ปฏิทิน สมุด
ปากกา รม เปนตน ซึ่งมีมูลคาตามสมควรเปนการใหโดยทั่วไป ตามธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ
ใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม ผูรับอาจไมตองนําสงของสิ่งนั้นแกฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. พนักงานทุกระดับสามารถรับของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใดได ตามเทศกาล
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีในแตละทองถิ่น และไมผิดตอกฎหมาย หากมูลคาโดยประมาณของสิ่งที่
ไดรับเกินกวา 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ผูรับจะตองนําสงของที่ไดใหฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการจัดทํารายงานตาม “แบบรายงานการรับของขวัญ ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใดของบริษัท”
ตอไป
6. การรับของขวั ญ ของกํ า นัล ที่ไมส ามารถตีมูลคาได หรือในกรณีที่ ผูมีอํา นาจอนุ มัติห รื อ
ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาไมสมควรรับไว ใหผูรับดําเนินการสงคืนแกผูใหโดยทันที หากไมสามารถ
สงคืนไดใหสงมอบฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และใหถือเปนสิทธิและทรัพยสินของบริษัท
7. หามให หรือรับของขวัญ ของกํานัลที่เปนเงินสด หรือเทียบเทาเงินสด เชน บัตรของขวัญ ใบ
แลกของขวัญ หากไมสามารถสงคืนไดใหสงมอบฝายทรัพยาบุคคลและธุรการ และใหถือเปนสิทธิและ
ทรัพยสินของบริษัท
8. การจัดซื้อของขวัญหรือของกํานัลจะตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการจัดซื้อ และขอบเขต
อํานาจการอนุมัติของบริษัท
9. หามพนักงานทุกระดับรับหรือสัญญาวาจะรับผลประโยชนหรือสิ่งมีคาอื่นใดโดยมิชอบ เพื่อ
จูงใจใหปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่เขาขายดังกลาว
10. การใหของขวัญ ของกํานัลแกลูกคา คูคา หรือผูมีสวนไดเสีย ตองไดรับการอนุมัติจากผูมี
อํานาจและตองเปนการใหในนามบริษัทเทานั้น ซึ่งเปนการใหตามธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือ
มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เพื่อประโยชนในกิจการงานของบริษัทและสามารถตรวจสอบได
10.2.3 นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุน
เพื่อมิใหการบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนมีวัตถุประสงคแอบแฝง หรือเปนขออาง
เพื่อใชสําหรับการคอรรัปชั่น บริษัทจึงไดมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การบริจาคเพื่อการกุศลและการใหเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมายและไมขัดตอศีลธรรม รวมทั้งไมเปนการกระทําที่จะมีผลเสียหายตอสังคมสวนรวม
2. การใหหรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนนั้นไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางใน
การติดสินบน
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3. ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบทานและอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนตาม
ระเบียบบริษัท
4. ในกรณีที่มีขอสงสัยวาอาจสงผลกระทบตอกฎหมาย ใหขอคําปรึกษาจากฝายกฎหมาย หรือ
ในเรื่องที่มีความสําคัญประการอื่น ใหเปนดุลยพินิจของฝายจัดการ
10.2.4 นโยบายการชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทมุงที่จะดําเนินธุรกิจดวยความเปนกลางทางการเมือง หลีกเลี่ยงการเขาไปมีสวนรวมกับ
กิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัท หรือกอภาระทางการเงินในรูปแบบใดๆ
เชนไมนําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใชสนับสนุนไมวาทางตรงหรือทางออม ไมเอื้อประโยชนใดๆ
แกพรรคการเมือง กลุมแนวรวมทางการเมือง ผูที่มีอํานาจทางการเมือง และผูลงสมัครรับเลือกตั้งไมวา
จะในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ
ทั้งนี้บริษัทใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชสิทธิทางการเมืองของพนักงาน โดยบริษัท
ตระหนักดีกวา “สิทธิทางการเมืองเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน” จึงสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร
พนักงานทุกคน สามารถใชสิทธิทางการเมืองตามครรลองของกฎหมายที่เกี่ยวของในฐานะพลเมืองดี
เชน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเปนสมาชิกของพรรคการเมือง และสิทธิที่จะเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย และจะตองไมสงผลกระทบตอบริษัทในทุก
กรณี
และนอกจากการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดังกลาวขางตนแลว
บริษัทไดกําหนดใหการตอตานคอรรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของคานิยมขององคกร โดยกรรมการและผูบริหาร
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบาย พรอมทั้งมีหนาที่ดูแลและใหการสนับสนุนใหพนักงาน
ทุก ระดั บปฏิ บัติตามอย า งเคร ง ครัด อีก ทั้ ง บริษัท มีก ระบวนการบริห ารงานบุ คคลตั้ง แต ขั้น ตอนการ
คัดเลือก การประเมินผลตอบแทน การเลื่อนตําแหนง รวมถึงแจงใหคูคาทราบถึงนโยบายตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นและลงนามรับทราบนโยบายดังกลาว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายและมาตรการใน
การแจงเบาะแสและกลไกคุมครองผูแจงเบาะแส เพื่อเปนชองทางในการรับแจงขอมูล ขอรองเรียนตางๆ
และเพื่อเปนการยืนยันเจตนารมณของบริษัทในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
ในวัน ที่ 13 ธั น วาคม 2559 ที่ ผา นมา บริ ษั ท ไดทํ า การยื่น “แบบประเมิน ตนเองของบริ ษั ท เกี่ย วกั บ
มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น” ตอสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเขารวมเปน
สมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยบริษัทจะยังคงมุงมั่นที่จะดําเนินการภายใตนโยบาย
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นตอไปในอนาคต
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10.3 การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน และการปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม และไม่ เลือก
ปฏิบัติ
บริษัทเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยใหความสําคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ไมเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกตางทาง
รางกาย เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ การศึกษา และสถานะทางสังคมอื่นๆ นอกจากนั้น
บริษัทยังใหความสําคัญในดานแรงงาน โดยปฏิบัติตอพนักงานและลูกจางตามกฎหมายแรงงาน กฎ
ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงานอยางเปนธรรม ทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ
รวมทั้งไมมีการบังคับใชแรงงาน การใชหรือสนับสนุนการใชแรงงานเด็ก และการคามนุษย ยึดหลัก
จริยธรรมในการสรรหาและวาจาง การจายคาตอบแทน และการโยกยายพนักงาน โดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติและใหโอกาสที่เทาเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผูพิการ หรือกลุมผูดอยโอกาสอื่นๆ แตจะ
พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมของหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป น รายๆ ไป อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ยั ง มี เ จตนารมณ ที่ จ ะ
สนับสนุนการจางงานของผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดมีโอกาสใชความสามารถในการสรางรายไดและ
พึ่งพาตนเอง
และด วยลักษณะธุรกิจกอสรางของบริษัท ที่อาจทําใหเกิ ดความเสี่ยงในดา นสิท ธิม นุ ษยชน
โดยตรง เชน แรงงานตางดาว แรงงานเด็ก การควบคุมดูแลใหผูรับเหมาคํานึงถึงสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของแรงงาน ทั้งนี้บริษัทมีการใชแรงงานกอสรางที่เปนของบริษัทสวนหนึ่ง และบางสวนได
วาจางผูรับเหมาชวงหรือผูรับจางชวง (Subcontractor) ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับบริษัท โดยบริษัทมี
การคัดกรองและตรวจสอบคูคา โดยจะตองมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกําหนด เชน แรงงานตางดาวตอง
เดินทางเขาประเทศอยางถูกตอง บริษัทมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมาย รวมถึงไมมี
การใช แ รงงานเด็ ก นอกจากหลั ก เกณฑ ข า งต น แล ว บริ ษั ท จะมี ก ารประเมิ น ความประพฤติ และ
ความสามารถของแรงงานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ขอตกลงหรือตามสัญญาวาจางที่ไดตกลงกันไว
10.4 ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้ อม
เนื่องจากโครงการกอสรางสวนใหญของบริษัทเปนการกอสรางอาคารสูงในยานธุรกิจ ใจกลาง
เมืองและอยูในเขตชุมชน จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะสรางผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอชุมชนและ
สังคมใกลเคียง รวมถึงผูสัญจรบริเวณโดยรอบหนวยงานกอสราง ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นได จึงดําเนินการตามขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานดานการกอสรางอยางเครงครัด
เชน
1. กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค พ.ศ.
2539
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2. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม112 ตอนที่ 71ง วันที่ 5
กันยายน 2538
3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114ตอนที่ 27ง วันที่ 3 เมษายน 2540
4. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม127 ตอนที่ 69ง วันที่ 2
มิถุนายน 2553
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29
ธันวาคม 2548
ทั้งนี้ บริษัทจึงไดทําการศึกษาผลกระทบที่อาจมีผลตอสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน และมุงมั่นที่จะ
บริหารจัดการเพื่อปองกันมลพิษและของเสียที่เกิดจากการดําเนินการ รวมถึงลดผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีการดําเนินการครอบคลุมสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน
1. ทรั พยากรสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ บริษัทมีมาตรการปองกันดังตอไปนี้
- มีวิศวกรควบคุมงานกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลนที่กําหนดและถูกตองตามกฎหมาย
- จั ด ให มี store และพื้น ที่ จั ด เก็ บวั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารก อ สร า งภายในพื้ น ที่ โ ครงการอย า งเป น
ระเบียบ พรอมทั้งมีการปดคลุมอยางมิดชิด
- จัดใหมีรั้วทึบสูง 3 เมตร ตอดวยรั้ว Metal sheet สูง 2 เมตร รอบพื้นที่กอสราง และมีประตูทึบ
ที่สามารถปด-เปดไดบริเวณทางเขา-ออก พื้นที่โครงการ
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1.2 การชะลางพังทลายของดิน
การกอสรางอาคารจะมีการขุดดินเพื่อวางรากฐานของอาคาร ซึ่งอาจสงผลกระทบใหเกิดการ
พังทลายของดินหรือการทรุดตัวของดิน ทางบริษัทจึงมีการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบดังกลาว ดังนี้
- มี การติดตั้ งระบบปองกันดินพัง ที่มี ความแข็งแรงถูก ตองตามหลั กวิศวกรรม พรอมติดตั้ง
เครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวตามความเหมาะสม ทั้งนี้การสั่นสะเทือนที่เกิดจากงานระบบปองกันดินพัง ใน
กรณีที่เกิดจากการตอก Sheet pile ในงานระบบปองกันดินพังที่มีผลกระทบตอบานขางเคียง บริษัทจะ
เลือกใชการกด Sheet pile ดวย Silent hammer ซึ่งไมกอใหเกิดการสั่นสะเทือน
- เลือกใชเสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มระบบ FC-PTG (Full Center Auger with Pile Toe
Grouting) เพื่อแกไขปญหาการเคลื่อนตัวของดินที่เกิดจากงานเสาเข็มตอก
- การเคลื่อนตัวและการทรุดตัวของดินที่เกิดจากการกองเก็บวัสดุและการขนสงใหมีความ
แข็งแรง ปลอดภัย มีการกระจายน้ําหนักที่ดีตามหลักวิศวกรรม โดยเทเปนลานคอนกรีตชั่วคราวหรือปู
ดวยแผนเหล็กเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการสั่นสะเทือน
- จัดใหมีทอระบายน้ําชั่วคราวรอบพื้นที่โครงการ
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1.3 คุณภาพอากาศ
เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กําหนดใหคุณภาพอากาศโดยทั่วไปและฝุน
ละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศโดยการวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter : PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นที่กอสราง และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยคามาตรฐานเทากับ 0.330 และ 0.120
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตรตามลําดับ
และพื่อปองกันผลกระทบเรื่องฝุนละอองและมลพิษทางอากาศ และเปนไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด บริษัทจึงไดดําเนินการเพื่อลดผลกระทบดานฝุนละอองและมลพิษทางอากาศ ดังนี้
- จัดทํารั้วทึบรอบแนวพื้นที่กอสรางสูงไมนอยกวา 4 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ
- ติดตั้งผาใบ Mesh Sheet กั้นรอบตัวอาคารตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อชวย
ปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง
- จัดใหมีคนงานฉีดพรมน้ําบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ และทางเขา-ออก เปนประจําทุกวัน
(เชา-กลางวัน-เย็น)
- จัดใหมีบอสําหรับลางลอรถ เพื่อทําความสะอาดกอนออกจากพื้นที่กอสราง
- เทถนนคอนกรีตชั่วคราวรอบโครงการ และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอเพื่อลดฝุนละออง
ที่เกิดจากการขนสงภายในพื้นที่กอสราง และจํากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื้นที่กอสรางใหมี
ความเร็วไมเกิน 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- ควบคุมรถบรรทุกวัสดุกอสรางทุกคัน ใหมีผาใบปดคลุมหลังรถบรรทุกกอนออกจากพื้นที่
กอสราง หากมีเศษวัสดุกอสรางตกหลนบนถนนสาธารณะ จะจัดใหคนงานทําความสะอาดทันที
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย กําชับใหพนักงานขับรถบรรทุกดับเครื่องยนตทุกครั้ง
ขณะจอดรถบริเวณพื้นที่กอสราง
- มีการเลือกใชวัสดุสําเร็จรูปในกิจกรรมการกอสราง ทั้งนี้หากมีกิจกรรมการผสมคอนกรีต จะ
จัดทําในหองที่มีหลังคาและผนังปดดานขางอีก 3 ดาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 9

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
บริษัทมีการดําเนินการที่กอใหเกิดเสียงดังเพื่อใหชุมชนขางเคียงไดรับผลกระทบนอยที่สุด มีการ
ประชาสัมพันธใหทราบถึงแนวทางในการลดและแกปญหาผลกระทบตางๆ ทั้งนี้บริษัทไดมีการวัดเสียง
และมีรายงานทุกเดือนเพื่อควบคุมใหเสียงจากงานกอสรางอยูในเกณฑตามคามาตรฐานผลการตรวจวัด
และวิเคราะหระดับเสียงบริเวณพื้นที่กอสรางในชวงเวลาดําเนินการกอสรางโดยระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาตามมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่องคาระดับเสียงรบกวน
โดยคามาตรฐานเทากับ 70.0 และ 115.0 เดซิเบลเอ ตามลําดับ
และเพื่อปองกันผลกระทบดานเสียงและการสั่นสะเทือน และเปนไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด บริษัทจึงไดดําเนินการเพื่อปองกันผลกระทบ ดังนี้
- ติดตั้งรั้วทึบที่มีความสูงไมนอยกวา 4 เมตร รอบบริเวณพื้นที่กอสรางเพื่อปองกันเสียงจากการ
กอสราง
- ติดตั้งผาใบ Mesh Sheet กั้นรอบตัวอาคารตั้งแตชั้นลางจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร เพื่อเปน
ฉากกําบังกั้นทางเดินเสียง
- ใชเสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน
- การกระทําใดๆ ที่กอเสียงดังอยางรุนแรง เชน การตัด เจียร ไส กลึง ตองจัดทําในหองที่มี
หลังคาและผนังปดดานขาง 3 ดาน
- หลีกเลี่ยงการตั้งวางและจํากัดการใชเครื่องจักร เครื่องยนต หรืออุปกรณที่กอใหเกิดเสียงดัง
เชน เครื่องกําเนิดไฟฟา รถเครน รถสูบคอนกรีต ในระยะ 15 เมตร จากแนวเขตโครงการดานที่ติดกับ
บานพักอาศัย
- กรณีจําเปนตองมีการใชอุปกรณเครื่องจักรที่มีการเจาะ บดอัด ที่กอใหเกิดเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน ตองจัดหากระสอบรอง เพื่อลดเสียงและความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม
- ดําเนินกิจกรรมกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังในชวงเวลา 08.00 – 17.00 น. หากในกรณีที่ตอง
ทํางานเกินเวลาที่กําหนด ใหแจงกําหนดการใหชุมชนขางเคียงทราบลวงหนา
- บํารุงรักษาเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพดี มีการหลอลื่นที่เพียงพอ อุปกรณไม
หลุดหลวม เพื่อลดการเกิดเสียงดังจากการเสียดสีของเครื่องจักร หรือการกระทบกระแทกของชิ้นสวน
อุปกรณ
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1.5 คุณภาพน้ํา
บริษัทมีการดําเนินการกับน้าํ เสียที่เกิดจากกิจกรรมกอสราง และที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค
ของคนงานกอสราง โดยมีมาตรการเพื่อปองกันและลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ดังนี้
- จัดใหมีรางระบายน้ําชัว่ คราวรอบพืน้ ทีโ่ ครงการ โดยมีบอ ดักตะกอนดินและเศษขยะกอน
ระบายสูท อระบายน้ําสาธารณะ
- จัดใหมหี องสุขาสําหรับคนงานในพืน้ ทีก่ อสรางเพียงพอตอจํานวนคนงานกอสราง พรอมทัง้ มี
ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพือ่ บําบัดน้ําเสีย เมื่อเต็มจะประสานงานใหหนวยงานที่เกีย่ วของเขามาสูบ
ออกไปกําจัด
2. ทรั พยากรสิ่งแวดล้ อมทางชีวภาพ
เนื่องจากสภาพแวดลอมบริเวณพืน้ ที่โครงการกอสราง จัดไดวาเปนระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง
(Urban Ecology) ไมพบทรัพยากรทางชีวภาพที่สาํ คัญในพืน้ ทีโ่ ครงการและพื้นที่โดยรอบ
3. คุณค่ าการใช้ ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใชประโยชนที่ดนิ
บริษัทดําเนินกิจกรรมกอสรางใหอยูภายในขอบเขตพื้นที่กอสรางของโครงการเทานัน้ ไมรุกล้าํ
ไปยังพืน้ ที่สาธารณะหรือพืน้ ที่ชมุ ชนขางเคียง
3.2 การคมนาคมและการจราจร
เพื่อเปนการลดผลกระทบทางดานการจราจรบริเวณโดยรอบโครงการกอสราง บริษัทมีมาตรการ
ดําเนินการ ดังนี้
- ควบคุมเวลาการขนสงวัสดุกอสราง โดยหลีกเลี่ยงชวงเวลาเรงดวน พรอมทั้งจัดใหมเี จาหนาที่
รักษาความปลอดภัย จดบันทึกรายงานพาหนะที่เขา-ออกจากพื้นทีโ่ ครงการ
- ควบคุมน้ําหนักของรถบรรทุกวัสดุกอสรางไมใหเกินพิกัดที่กฎหมายกําหนด
- จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลการจราจร เพื่อไมใหกีดขวางการจราจรบน
ถนนสาธารณะ พรอมทั้งจัดใหมีพนื้ ที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ
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- ควบคุมรถบรรทุกวัสดุกอสรางทุกคัน ใหมีผาใบปดคลุมหลังรถบรรทุกกอนออกจากพืน้ ที่
กอสราง หากมีเศษวัสดุกอสรางตกหลนบนถนนสาธารณะ จะจัดใหคนงานทําความสะอาดทันที
- ติดปายสัญญาณจราจรตางๆ และกรวยจราจร พรอมทั้งติดปายชื่อโครงการและลูกศรแสดง
ทิศทางกอนเขาสูโครงการอยางชัดเจน

3.3 ระบบไฟฟาและน้ําประปา
เนื่องจากมีความตองการใชไฟฟาในระหวางกอสราง เชน การใชเพื่อการเชื่อม การตัดโลหะ การ
เจียร เปนตน รวมถึงความตองการใชน้ําประปาสําหรับอุปโภค บริโภค ภายในพื้นที่กอ สราง ทางบริษัท
จึงมีการดําเนินการ ดังนี้
- การใชไฟฟาและน้ําประปาภายในพื้นที่กอ สราง ตองเปนไปตามกฎเกณฑและการอนุญาต
ของการไฟฟานครหลวง/การไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปานครหลวง/การประปาสวนภูมิภาค เพื่อมิ
ใหมีการแยงใชไฟฟาหรือน้าํ ประปาจากชุมชนหรือพื้นทีใ่ กลเคียง
- ติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในพืน้ ทีก่ อสรางถูกตองตามมาตรฐาน พรอมทั้งจัดใหมชี างไฟฟา
ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาตางๆ กอนและหลังการใชงานทุกวัน
- จัดใหมถี ังสํารองน้าํ ใชอยางเพียงพอกับความตองการใชงานประจําวัน
- จัดใหมีจุดน้าํ ดื่มสะอาดใหคนงานกอสรางอยางเพียงพอ
- กําชับใหคนงานชวยกันใชไฟฟา น้าํ ประปา อยางประหยัด พรอมทัง้ ติดปายรณรงคประหยัด
ไฟฟาและน้ําประปาภายในพื้นที่โครงการ
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3.4 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม
บริษัทมีการดําเนินการเพื่อปองกันปญหาที่เกิดจากการระบายน้ําจากโครงการออกสูระบบ
สาธารณะ ดังนี้
- จัดใหมีระบบระบายน้ําหลัก โดยจัดใหมีบอพักน้ําเปนระยะๆ และบอดักขยะ เพือ่ ใหสามารถ
ควบคุมการระบายน้ําจากพืน้ ทีก่ อสรางไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- ดินที่เกิดจากการขุดในพืน้ ทีก่ อสราง ตองจัดใหมพี ื้นที่กองเก็บโดยเฉพาะและอยูห างจากพืน้ ที่
ขางเคียงและทอระบายน้าํ
- ดูแลไมใหมีเศษวัสดุที่เหลือจากการกอสราง หรือที่ติดคางมากับรถขนสงวัสดุตกหลนบนถนน
ทางระบายน้าํ หรือที่ดนิ สาธารณะใดๆ อันจะกีดขวางการระบายน้าํ เดิมของชุมชน
- ปรับระดับถนนภายในโครงการใหสูงกวาระดับถนนสาธารณะพื้นอาคารชั้นลางอยูที่ระดับ
+1.00 เมตร
- จัดใหมีระบบทอและบอพักเพื่อรวบรวมน้ําฝนที่ตกภายในพืน้ ที่โครงการ และระบายน้ําฝน
ออกสูทอระบายน้าํ สาธารณะ โดยมีอตั ราการไหลไมเกินกวาสภาพปจจุบันของพื้นที่
3.5 การจัดการมูลฝอย
บริษัทมีการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงาน และเศษวัสดุจากการกอสราง เชน เศษไม
เศษอิฐ เศษปูน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
- จัดใหมถี ังขยะตั้งวางไวบริเวณพื้นที่กอสราง เพื่อใหสะดวกตอการใชงานและเพียงพอกับ
ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึ้น
- ไมนาํ เศษวัสดุกอสรางไปทิ้งในพืน้ ที่สาธารณะ จัดใหมีพื้นที่สาํ หรับกองเก็บเศษวัสดุกอสราง
ไวภายในพื้นทีโ่ ครงการอยางเปนระเบียบ
- มีการนําเศษวัสดุกอสรางกลับมาใชประโยชนใหม และมีการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนําไป
ขายใหผูรับซื้อนําไปใชประโยชน
- จัดใหมกี ารขนยายเศษวัสดุกอสรางและขยะมูลฝอยออกจากพื้นที่กอ สรางอยางนอยสัปดาห
ละ 1 ครั้ง และจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจดูความสะอาดของที่ตั้งถังขยะ พืน้ ทีพ่ ักขยะ เพือ่ ปองกันกลิ่น
รบกวน และปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธของสัตวนาํ โรคตางๆ
4. คุณค่ าต่ อคุณภาพชีวิต
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ
เนื่องจากการดําเนินการกอสราง ตองใชแรงงานจํานวนมาก เพื่อความปลอดภัย และเปน
ระเบียบเรียบรอยตอสังคม และบุคคลภายนอก จึงมีการดําเนินการ ดังนี้
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- จัดใหมหี ัวหนาคนงานคอยควบคุมความประพฤติของคนงานกอสราง พรอมทั้งออก
กฎระเบียบใหคนงานปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด หากฝาฝนจะมีบทลงโทษทันที
- จัดเจาหนาที่ประจําโครงการพบปะชุมชนเปนประจํา เพื่อสอบถามปญหาตางๆ และสราง
ปฏิสัมพันธที่ดแี กผูพักอาศัยขางเคียง
ตัวอย่ างผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมภายใต้ การดําเนินงานของบริษัท
โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอรท ระยอง เปนโครงการประเภทที่อยูอาศัยมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร 4
งาน 88 ตารางวา ตั้งอยูใจกลางเมืองระยอง ติดถนนอดุลยธรรมประภาสและถนนบางจาก แวดลอม
ดวยแหลง ช็อปปง และสถานที่สําคัญ เชน หางแหลมทอง เทสโกโลตัส โฮมโปร โรงพยาบาลระยอง เปน
ตน โครงการประกอบดวยอาคารชุดพักอาศัยความสูง 23 ชั้น จํานวน 1 อาคาร มีจํานวนหองพักอาศัย
520 หอง ออกแบบอาคารโดยไดแรงบันดาลใจจากปะการังแดง ในนวัตกรรม Smart Design ระบาย
กลิ่น และควั น ไดดีเ ยี่ย ม พร อ มทั้ ง ใช ก ระจกสีเ ขี ย วตัดแสงและวัส ดุ เ พื่ อ ลดความร อน นอกจากนี้ยั ง
สะดวกสบายดวยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระวายน้ําแบบเกลือ, หองออกกําลังกาย, Sky
Lounge, Roof Garden, พรอมทั้งรานคาภายในโครงการและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24
ชั่วโมง
โดยเจาของโครงการไดมอบหมายใหบริษัท กรีนแคร คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูดําเนินการ
เสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมอบหมายใหบริษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด เปนผูเก็บ
ตัวอยางเพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 14

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป กรกฎาคม 58 – มิ ถนุ ายน 2559
เดือนที่

TSP

PM-10

CO

SO2 24 Hr

(mg/m3)
0.068
0.092
0.120
0.042
0.0051
0.075
0.067
0.075
0.072
0.064
0.084
0.063
0.062
0.083
0.045
0.054
0.060
0.082
0.078
0.061
0.041
0.044
0.044
0.037
0.1202/

(ppm)
0.73
1.31
0.56
0.35
0.32
0.48
0.47
0.54
0.32
0.79
0.83
1.10
0.44
0.50
0.46
0.43
0.41
0.56
0.39
0.65
0.50
0.46
0.67
0.74
301/

(ppm)
0.0050
0.0052
0.0051
0.0050
0.0051
0.0049
0.0060
0.0059
0.0063
0.0058
0.0055
0.0053
0.0042
0.0041
0.0043
0.0052
0.0052
0.0056
0.0045
0.0045
0.0044
0.0042
0.0043
0.0041
01202/

จุดตรวจวัด
ตรวจวัด (mg/m3)
พื้นที่กอสราง กรกฎาคม 0.114
โครงการ
สิงหาคม
0.157
กันยายน
0.209
ตุลาคม
0.081
พฤศจิกายน 0.093
ธันวาคม
0.157
มกราคม
0.186
กุมภาพันธ 0.144
มีนาคม
0.153
เมษายน
0.106
พฤษภาคม 0.176
มิถุนายน
0.155
บานเลขที่
กรกฎาคม 0.086
10/14 ใกล
สิงหาคม
0.118
โรงเรียนอารีย กันยายน
0.084
วัฒนา
ตุลาคม
0.092
พฤศจิกายน 0.108
ธันวาคม
0.160
มกราคม
0.164
กุมภาพันธ 0.128
มีนาคม
0.090
เมษายน
0.074
พฤษภาคม 0.092
.
มิถุนายน
0.072
มาตรฐาน
0.332/

SO2 1
Hr
(ppm)
0.0064
0.0067
0.0068
0.0077
0.0073
0.0068
0.0080
0.0073
0.0075
0.0068
0.0069
0.0066
0.0054
0.0049
0.0050
0.0076
0.0082
0.0089
0.0063
0.0059
0.0058
0.0053
0.0071
0.00564
0.3003/

NO2

THC

(ppm)
0.0232
0.0136
0.0223
0.0150
0.0148
0.0148
0.0242
0.0224
0.0204
0.0207
0.0214
0.0225
0.0181
0.0127
0.0188
0.0168
0.0168
0.0158
0.0191
0.0193
0.0189
0.0199
0.0181
0.0173
0.1704/

(ppm)
3.73
4.55
3.95
3.49
3.22
3.52
3.96
4.42
4.22
4.75
4.93
5.06
2.85
2.51
2.85
4.21
4.28
4.16
2.87
3.91
2.42
3.88
4.10
4.12
-

จากตารางการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยดําเนินการตรวจวัดเดือนละ
1 ครั้ง จํานวน 2 สถานี ไดแกพื้นที่กอสรางโครงการ และบานเลขที่ 10/14 ใกลโรงเรียนอารียวัฒนา
พบวามีเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 15

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป กรกฎาคม 58 – มิ ถนุ ายน 2559
เดือนที่ตรวจวัด
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
มาตรฐาน

พืน้ ที่ก่อสร้ างโครงการ
Leq 24 hr.
Lmax
dB(A)
dB(A)
70.0
102.5
68.9
101.4
70.0
101.3
62.3
90.8
64.7
91.9
69.9
101.7
63.2
92.8
66.5
100.4
63.6
92.2
65.0
96.5
69.7
102.8
63.2
92.2
70.0
115.0

L90
dB(A)
55.2
43.8
53.1
55.2
53.1
-

บ้ านเลขที่ 10/14 ใกล้ โรงเรี ยนอารี ย์วัฒนา
Leq 24 hr.
Lmax
L90
dB(A)
dB(A)
dB(A)
68.5
95.5
69.9
98.6
64.0
85.9
67.2
98.0
69.1
99.9
70.0
105.8
67.2
102.7
54.1
67.7
100.5
57.8
65.2
99.1
47.2
58.9
90.1
38.4
65.0
99.4
54.9
70.0
115.0
-

จากตารางผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โดยดําเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง จํานวน
2 สถานี ไดแก พื้นที่กอสรางโครงการ และบานเลขที่ 10/14 ใกลโรงเรียนอารียวัฒนา พบวามีเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกําหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กําหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไวเทากับ 70 เดซิเบลเอ และระดับ
เสียงสูงสุดเทากับ 115.0 เดซิเบลเอ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 16

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางผลการตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือน พืน้ ทีก่ ่อสร้างโครงการ ณ วันที ่ 24-25 มิ ถนุ ายน 2559
ช่ วงเวลา
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

Transverse
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Vertical
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Longitudinal
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Standard
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10
5
f ≤10

จากตารางผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน พื้นที่กอสรางโครงการ ณ วันที่ 24-25 มิถุนายน
2559 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่
37 (พ.ศ.2553) เรื่องกําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 17

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ตารางเปรี ยบเที ยบผลการตรวจวิ เคราะห์ คณ
ุ ภาพนํ้าทิ้ งบริ เวณบ่อพักนํ้าก่อนระบายออกสู่ท่อสาธารณะ
ระหว่างเดือนมีนาคม 2558-กุมภาพันธ์ 2559
วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด

pH

11 มีนาคม 2558
7.2
5 เมษายน 2558
6.3
10 พฤษภาคม 2558
5.8
6 มิถุนายน 2558
7.8
6 กรกฎาคม 2558
7.12
14 สิงหาคม 2558
7.95
24 กันยายน 2558
9.05*
16 ตุลาคม 2558
6.20
14 พฤศจิกายน 2558
8.35
18 ธันวาคม 2558
8.90
13 มกราคม 2559
7.40
13 กุมภาพันธ 2559
7.87
มาตรฐาน
5-9
หมายเหตุ : *ผลการตรวจวัดเกินเกณฑมาตรฐาน

ผลตรวจวิเคราะห์
BOD
(TSS)
(mg/I)
(mg/I)
2
4.7
19
29
6
21.8
<2.0
29.4
9.0
18.3
1.2
4.1
1.2
4.1
26*
2.4
<1.0
5.9
<1.0
<1.0
<1.0
4.1
<1.0
6.6
≤ 20
≤ 30

Oil & Grease
(mg/I)
2.8
4.9
3.7
2.8
4.8
4.6
4.6
2.6
2.5
5.8
<2.0
<0.5
≤ 20

จากตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งบริเวณบอพักน้ํากอนระบายออกสูทอ
สาธารณะระหวางเดือนมีนาคม 2558 – กุมภาพันธ 2559 พบวาสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2548 กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ยกเวน คาความเปนกรด-ดาง (pH) เมื่อ
เดือนกันยายน 2558 และคาบีโอดี (BOD) เดือนตุลาคม 2558 มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้
โครงการไดทําการควบคุมดัชนีคุณภาพน้ําทิ้งใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยจัดใหมีหอง
สวมสําหรับคนงานซึ่งเพียงพอตอจํานวนคนงานกอสราง พรอมทั้งมีถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเพื่อบําบัด
น้ําเสีย เมื่อเต็มจะประสานงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาสูบออกไปกําจัด โดยไมมีการปลอยน้ําทิ้ง
ออกสู ท อ ระบายน้ํ า สาธารณะนอกโครงการ จึ ง ส ง ผลให ก ารตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2558 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเปนตนมา

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 18

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหความเปนกรด-ดาง (pH)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 19

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

จากรายงานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตางๆ พบวาอยูในเกณฑมาตรฐาน และ
ถึงแมวาการวัดคาความเปนกรด-ดางในเดือนกันยายน 2558 และคาบีโอดี (BOD) ในเดือนตุลาคม
2558 จะมีคาที่เกินมาตรฐาน แตทางบริษัทก็ทําการแกไขจนไดคามาตรฐานในการตรวจสอบในครั้ง
ตอไป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 10 หนา 20

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

10.5 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายการดําเนินงานดานสังคม (CSRafter-process) ที่บริษัทใหความสําคัญและดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในปจจุบันบริษัทมีโครงการ
ดังนี้
โครงการโรงเรียนของหนู
บริ ษั ท ได ริ เ ริ่ ม จัด ทํ า “โครงการโรงเรี ย นของหนู ” ขึ้ น ในป 2551 เพื่ อส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
การศึกษาที่ดีใหแกนักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนและในทองถิ่นทุรกันดาร โดยโครงการมีจุดประสงคหลัก
ไดแก
1. สรางอาคารเรียนของโรงเรียนที่ผุพังไมเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน ใหเปนอาคารเรียนที่
ดีสามารถคุมแดดคุมฝนเอื้ออํานวยตอการสอน
2. มอบอุปกรณประกอบการเรียน-การสอนที่จําเปนใหแกนักเรียนและคุณครู เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการเรียนการสอนตอไปได
3. มอบอุปกรณกีฬา และยารักษาโรคที่จําเปน
ทั้งนี้ในทุกๆ ป บริษัทจะจัดสงเจาหนาที่ไปตรวจสอบโรงเรียนที่ไดรับคําแนะนําจากพนักงานของ
บริษัทหรือจากการสอบถาม คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตอยางนอย 3-4 โรงเรียน เพื่อทําการคัดเลือก
โรงเรียนที่บริษัทจะเขาไปดําเนินการกอสรางอาคารเรียน และบริจาคอุปกรณการเรียน-การสอน ซึ่ง
โรงเรียนที่จะเขาไปทําการชวยเหลือตองเขาขาย ดังตอไปนี้
1. เปนโรงเรียนของรัฐที่มีอาคารเรียนไมเอื้ออํานวยตอการเรียน-การสอน
2. มีหองเรียนจํากัด ไมเพียงพอกับนักเรียนทุกชั้น
3. ขาดแคลนอุปกรณประกอบการเรียน-การสอน สมุด ดินสอ ยางลบ สื่อการสอน ฯลฯ
4. ขาดแคลนโตะ เกาอี้ ถังบรรจุน้ําดื่ม และหองสุขาที่ถูกสุขอนามัย
5. ขาดอุปกรณกีฬา และยาสามัญประจําโรงเรียน
และเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ที่ผานมานั้นทางบริษัทไดดําเนินการกอสรางอาคารเรียน
หองน้ํา และบริจาคอุปกรณการเรียนใหกับ โรงเรียนบานสกาดใต อ.ปว จ.นาน
นับตั้งแตเริ่มทํา “โครงการโรงเรียนของหนู” เปนระยะเวลากวา 9 ป บริษัทสามารถมอบโอกาส
ทางการศึกษาที่ดีขึ้น และสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียน รวมทั้งสงมอบโรงเรียนมาแลว 10 โรงเรียน
ทั้งนี้บริษัทจะยังดําเนิน “โครงการโรงเรียนของหนู” ตอไป เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือใน
ทองถิ่นทุรกันดารไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น
ทั้งนี้นอกจากบริษัทจะไดทํา “โครงการโรงเรียนของหนู” แลวนั้น ในแตละปบริษัทยังมีการมอบ
อุปกรณการเรียน การสอนใหกับโรงเรียนในทองถิ่นทุรกันดารเพื่อใหนักเรียนที่ขาดแคลนไดรับโอกาส
การศึกษาที่มากขึ้น
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โครงการ “เรียนจบ มีงานทํา กับ Syntec Construction”
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหกับนักศึกษาที่เรียนจบในตางจังหวัดไดมีงานทํา และแกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจกอสราง บริษัทจึงไดจัดตั้งโครงการ “เรียนจบ มีงานทํา กับ Syntec
Construction” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาความรู ความสามารถของ
นักเรียน นิสิตและนักศึกษาในการทํางานในอนาคต
2. เพื่อประชาสัมพันธบริษัท และตําแหนงงานวางใหแกนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษาและผูสนใจทั่วไป
3. เพื่อรับสมัครงานแกนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับตําแหนงงาน และความตองการของบริษัท
4. เพื่อประชาสัมพันธการรับนักศึกษาฝกงานแกนักเรียน นิสิตและนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ
ที่ประสงคจะฝกงานกับทางบริษัทฯ เพื่อเพิ่มทักษะความรูและประสบการณในการนําความรูมาใชในการ
ปฏิบัติงาน
เป้าหมายของโครงการ
กลุมนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ศึกษาในสาขากอสราง
และสาขาที่เกี่ยวของในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ
ระดับปริญญาตรี
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ประโยชน์ ของโครงการ
1. นักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ไดรับประสบการณการทํางานจากการรวม
ฝกงานกับบริษัท
2. นิสิตและนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา มีทางเลือกและโอกาสในการเขารวมงานกับ
ทางบริษัท
3. เพิ่มชองทางการรับสมัครงานแกกลุมนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
4. มีจํานวนผูสมัครงานกับทางบริษัทเพิ่มมากขึ้น และบริษัทสามารถคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน และตรงตามความตองการของบริษัทไดมากยิ่งขึ้น
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ตารางสรุปจํ านวนนักศึกษาทีส่ มัครงานตาม “โครงการเรี ยนจบ มีงานทํากับ Syntec” ประจํ าปี 2559
สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค
รวม

ตําแหน่ ง
Foreman
Draftsman
Foreman Draftsman Surveyor
Mechanical Electrician
M&E
M&E
11
7
9
11
2
25
6
13
4
2
1
1
6
4
2
2
17
1
2
2
5
2
1
2
2
2
2
2
1
1
5
4
5
2
11
4
7
6
88
22
17
30
7
22
6

จากตารางดั ง กล า วจะเห็ น ได ว า ในป 2559 บริ ษั ท มี ก ารดํ า เนิ น การรั บ สมั ค รงานใน
สถาบันการศึกษาหลากหลายพื้นที่รวมทั้งสิ้น 9 แหง ซึ่งมีนักศึกษาสนใจสมัครเขารวมโครงการจํานวน
192 คน ทั้งนี้มีผูผานเกณฑคัดเลือกและเขาสัมภาษณจํานวน 74 คน ซึ่งบริษั ทจะทําการพิจารณา
คัดเลือกตามขั้นการสรรหาและวาจางพนักงานของบริษัทตอไป
ทั้งนี้ ในป 2559 บริษัทใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมรวมกับหนวยงานอื่น แบงออกเปน
3 ดานคือ ดานการศึกษา ดานศาสนา และดานชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม รวมเปนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น
1,711,740 บาท โดยสนับสนุนดานการศึกษามากที่สุด
ผลการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคม
(CSR After Process) ปี 2559
ดานการศึกษา
ดานศาสนา
ดานชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
รวม
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งบประมาณ (บาท)
1,060,000
100,000
551,740
1,711,740
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5
8
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบการควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหเขามาทําหนาที่สอบทานผลการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การสอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงิน
อยางถูกตอง พิจารณาทบทวนงานของสวนงานตรวจสอบของบริษัทและของผูสอบบัญชีอิสระ รวมถึง
มุงเนนใหระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยัง
กําหนดใหมีกระบวนการสอบทานโดยฝายตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
ระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
ในป 2559 บริ ษั ท ได ใ ช แ บบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องคประกอบ คือ การควบคุมภายใน
องคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ
ระบบการติดตาม
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการได พิ จ ารณาแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในแล ว มี
ความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งจากผลการตรวจสอบที่ผาน
มาไมพบขอบกพรองที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้การควบคุมภายในของบริษัทใน
ดานตางๆ ทั้ง 5 องคประกอบพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
บริ ษั ท จั ด ให มี กิ จ กรรมควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง ประกอบด ว ยการสอบทานด า นการเงิ น และการ
ดําเนินงานใหเปนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ และในป 2559 คณะกรรมการบริษัท
ไดมีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีไดอยางครบถวนเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไดยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่ใหขอเสนอแนะตอฝายบริหารในการกําหนด
กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดให
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยกําหนดใหมีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมิน
ปจจัยความเสี่ยงทั้ง 4 ดานคือ ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อจัดใหมีระบบการปองกัน
ที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสรางเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนชวย
สนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดกําหนดใหทุกฝายงานของบริษัทดําเนินการจัดทําความเสี่ยง
ของฝายงาน (รวมทั้งการวิเคราะหเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิด) และมาตรการลด
ระดั บ ความเสี่ ย ง โดยกํ า หนดให มี ก ารติ ด ตามพร อ มรายงานให ท ราบเป น ประจํ า ทุ ก ไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะดําเนินการกํากับดูแลและติดตามตอไป
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทมีการควบคุมโดยนําระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบดัชนี
วัดผล (Key Performance Indicators: KPIs) และความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล (Competency)
เปนเครื่องมือในการควบคุมและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ปองกันและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ รวมถึงยังมีการกําหนด
ขอบเขต อํานาจหนาที่ และวงเงินอนุมัติในแตละระดับไวอยางชัดเจน
ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและมาตรการในการแจงเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อให
พนักงาน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สามารถแจงขอรองเรียนหรือแจงเบาะแสตางๆ โดยมั่นใจไดวาขอมูล
การรองเรียนจะไดรับการเก็บรักษาเปนความลับ ไมรั่วไหลไปสูบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
จัดใหมีระบบการสื่อสารกับบุคคลหรือองคกรภายนอก โดยใหขอมูลขาวสารที่ครบถวน ถูกตอง
และทันเวลา เพียงพอที่จะใชในการตัดสินใจไมวาจะเปนขอมูลทางการเงินหรือขอมูลอื่น ผานทางเว็บไซต
ของบริษัท (www.synteccon.com) รวมทั้งจัดสงรายงานการดําเนินงานใหสถาบันตางๆ ตามระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกําหนดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
ในดานการสื่อสารภายในนั้น บริษัทไดใหขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการดําเนินงานที่เพียงพอและ
ทันตอเหตุการณ โดยพนักงานทุกคนจะไดรับขอมูลขาวสารผานอีเมลสวนตัวของบริษัท
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการจัดการซึ่งมีการประชุมเปน
ประจําทุกสัปดาห ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบผลการดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
ไวหรือไมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกเดือน
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11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
(1) หัวหนางานตรวจสอบภายในเปนบุคลากรภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมไดมติแตงตั้ง
นายพรอนัน ต วงษ นิพ นธ ให ดํา รงตํ า แหน ง หัว หน า งานผู ต รวจสอบภายในของบริ ษั ท ตั้ ง แต วั น ที่ 15
สิงหาคม 2554 ทั้งนี้เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบันการเงิน เปนระยะเวลากวา 10 ป เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายใน ไดแก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายในแหง
ประเทศไทย และมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา มีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
ทั้ ง นี้ การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ แต ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย า ยผู ดํ า รงตํ า แหน ง หั ว หน า หน ว ยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยคุณสมบัติของผูดํารง
ตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3)

(2) หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการพิจารณาสรรหาหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งในป 2557
ไดมอบหมายให น.ส.รัฐปวีร ลาภนาน เจาหนาที่อาวุโสสวนกฎระเบียบและขอบังคับเปนผูดําเนินการแทน
(รักษาการผูจัดการสวนกฎระเบียบและขอบังคับ) จนกวาจะมีการพิจารณาสรรหาและแตงตั้งอยางเปน
ทางการตอไป (โดยคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานกฎระเบียบและขอบังคับปรากฎในเอกสาร
แนบ 3)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ทาน ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิในหลายดาน เชน ดานบัญชี ดานการเงิน ดานกฎหมาย เปนตน
และมี ป ระสบการณ เ พี ย งพอ ในการทํ า หน า ที่ ส อบทานความน า เชื่ อ ถื อ ของรายงานทางการเงิ น รายชื่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. นายชัยวัฒน
อัศวินทรางกูร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเบญจวรรณ
สินคุณากร
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.อริชัย
รักธรรม
กรรมการตรวจสอบ
ในระหวาง ป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และไดรายงานผลการประชุมใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุป
สาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้
รายงานทางการเงิน
โดยการสนับสนุนและความเห็นจากผูสอบบัญชี ผูบริหารของสายงานบัญชี และฝายจัดการ สอบ
ทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ทั้งงบการเงินประจําไตรมาส และงบการเงินประจําป 2559 ความ
ครบถวนถูกตองของขอมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี การประมาณที่สําคัญ ความ
เพียงพอของการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบ
การเงิน รวมทั้งการพิจารณาขอสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของผูสอบบัญชี เพื่อนําเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยรวมประชุมกับผูสอบบัญชี ตามระยะเวลาที่กําหนด
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําป และผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญของสวน
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการรายงาน การติดตาม และขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน พรอมทั้งไดเสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ เนนการประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรมครอบคลุม
งาน/หนวยงานที่มีความสําคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งได
สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา
ทั้งนี้ก็เพื่อใหมั่นใจไดวาระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ไดสอบทานและใหความเห็น รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน
ใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และขอกําหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา รายการดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาทั่วไป สมเหตุสมผล เปนธรรม ไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน รวมทั้งไดมีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองเพียงพอเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนประจําทุกป โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของ
ผูสอบบั ญชี ในการทํ า หนา ที่ช ว งปที่ ผานมา ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความน าเชื่อ ถือ ความ
เพียงพอของทรัพยากร และความเปนอิสระของผูสอบบัญชี สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ไดพิจารณา
ถึ ง ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบ อั ต ราค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี ข องสํ า นั ก งานอื่ น ที่ เ ที ย บเคี ย งได รวมทั้ ง ให
ขอเสนอแนะตางๆที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัทแลว
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จํากัด รวมทั้งพิจารณาเสนอคาตอบแทนที่เหมาะสม นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอ
ตอผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีบริษัท ประจําป 2559 แลว
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานและใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เปนตน
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหดําเนินการตางๆ อยางถูกตอง ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พระราชบัญญัติมหาชน กฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไดสอบทาน “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการ
คอรรัปชั่น” (Anti-Corruption) ซึ่งอยูระหวางการพิจารณารับรองฐานะสมาชิกแนวรวมปฏิบัติฯ (Certification)
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ไดจัดทําโดย
ถูกตอง ครบถวน แสดงขอมูลอันเปนสาระสําคัญ เชื่อถือได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอกําหนดของทางการ ผูสอบบัญชีที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินมีความเปนอิสระปฏิบัติหนาที่เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงของผลประโยชนไดเปดเผยขอมูลอยางครบถวน การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งได ดํ า เนิ น การอย า งเพี ย งพอ ระบบงานควบคุ ม ภายในได
ดําเนินการอยางเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ ภายใตการสงเสริมใหดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

(นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 11 หนา 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหวางกันในปที่ผานมา
12.1.1 รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวของกันในป 2559 ซึ่ง
เกิดขึ้นโดยผูบริหารชุดใหม (ชุดผูบริหารแผนฟน ฟูกิจการ และชุดปจจุบัน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
กิจการรวมคา
- สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ - ลูกหนี้อื่น
– กรุงธน ประกอบดวย
บริษัท, บริษัทวิจิตรภัณฑ
กอสราง จํากัดและบริษัท
กรุงธนเอ็นจิเนียรริ่ง จํากัด
โดยบริษัทมีสัดสวนรวมทุน
51 %

กิจการรวมคา
-ซินเท็ค – ไมวาน
- ลูกหนี้อื่น
ประกอบด ว ย บริ ษั ท และ
บริษัท ไมวาน (ประเทศไทย)
จํ า กั ด โดยบริ ษั ท มี สั ด ส ว น
การรวมทุน 65 %

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

11.10

2.49

บริ ษั ท ได ร ว มจั ด ตั้ ง เป น กิ จ การร ว มค า เพื่ อ
ดําเนินการกอสราง โครงการกิจกรรมการพาณิชย
สิ น คา และไปรษณี ย ภั ณ ฑ กับ บมจ.การบิ น ไทย
(เจ า ของโครงการ) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
หนัง สือ ค้ํา ประกั น ที่อ อกในนามกิจ การร ว มคา ฯ
รวมถึงคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหนังสือค้ํา
ประกั น และค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งดํ า เนิ น
โครงการจนสิ้นสุดโครงการฯ ดังกลาวซึ่งบริษัทฯ
ต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบรายการที่ จ า ยแทนกิ จ การ
รวมคาฯ แตอยางไรก็ตามปจจุบันกิจการรวมคาฯ
อยูระหวางการปดกิจการรวมคา

บริ ษั ท ได ร ว มจั ด ตั้ ง เป น กิ จ การร ว มค า เพื่ อ
ดําเนินการกอสราง โครงการบานเอื้ออาทรกับการ
เคหะแห ง ชาติ (เจ า ของโครงการ) ป จ จุ บั น
โครงการกอสรางดังกลาวไดดําเนินการกอสราง
แล ว เสร็ จ และเนื่ อ งจากกิ จ การร ว มค า มี ส ภาพ
ล ม ละลาย บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู ร ว มค า ต อ ง
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหงานแลวเสร็จ
แตอยางไรก็ตามโครงการดังกลาวอยูระหวางการ
ปดกิจการรวมคา

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
บจ. เอส ซี อาร แอสเซ็ท
แมเนจเมนท
- บริษัทเปนผูถือหุนใหญใน - รายการใหความชวยเหลือ
บริ ษั ท เอส ซี อาร แอสเซ็ ท ทางการเงิน
แมเนจเมนท จํากัด (52%)
- ดอกเบี้ยรับ

125.00
4.41

- ครั้งที่ 1 บริษัทใหกูเงินเพื่อใหไปชําระเงินกูยืม
จากธนาคาร ที่นํามาจัดซื้อที่ดินในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยโครงการ 2 จํานวน 65 ลานบาท
โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ตอป
(เทียบเทาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) เสนอใหแกบริษัทยอย)
ระยะเวลา กําหนดการกูยืม 2 ป ซึ่งไดจายชําระ
เงินตนครบจํานวนในระหวางป 2558
- ครั้งที่ 2 บริษัทใหกูเงินเพื่อใหไปจัดซื้อที่ดิน ใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการ 3 จํานวน
135 ลานบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR –
2.375 ตอป (เทียบเทาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) เสนอใหแกบริษัท
ยอย) ระยะเวลา กําหนดการชําระคืนเงินตนเมื่อ
ทวงถามซึ่งไดมีการจายชําระเงินตนบางสวนในป
2558 ปจจุบันมียอดเงินตนคงเหลือ 85 ลานบาท

- รายไดคาบริหารโครงการ
กอสราง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

1.20

- ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 บริษัทใหกูเงินใชในการ
กอสรางและพัฒนาอสังหาริมทรัพยโครงการ 2
จํานวน 25 ลานบาทและ 20 ลานบาทตามลําดับ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR – 2.375 ตอป
(เทียบเทาอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) เสนอใหแกบริษัทยอย)
ระยะเวลา กําหนดการกูยืม 2 ป ปจจุบันมี
ยอดเงินตนคงเหลือ 40 ลานบาท
- บริษัทไดทําการรับจาง บริษัท เอส ซี อาร แอส
เซ็ ท แมเนจเม น ท จํ า กั ด เพื่ อ ให เ ข า มาทํ า การ
บริ ห ารโครงการก อ สร า งทั้ ง โครงการ 2 และ
โครงการ 3 โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะ

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)

- รายไดคาขายเหล็ก

บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส
อพารทเมนท แอนด แมเนจ
เมนท
- บริษัทเปนผูถือหุนใหญใน - คาบริหารจัดการ
บริ ษั ท
แนเชอรั ล วิ ล ล
เซอรวิส อพารทเมนท แอนด
แมเนจเมนท จํากัด (99%)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

1.00

29.17

รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมี
การเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัท
อื่น โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียง
กับอัตราตลาดซึ่งเปนไปตามการคาปกติทั่วไป
- บริ ษั ท ได ทํ า การขายเหล็ ก สํ า หรั บ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยโครงการ 2 โดยรายการดังกลาว
เขาขายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ
สนับ สนุน ธุรกิ จ ปกติ โดยมี เงื่อ นไขการค า ทั่ ว ไป
เนื่องจาก บริษัทเขาซื้อสินคาตามราคาที่มีฉลาก
ระบุไวหนาราน และมีกําหนดเงื่อนไขเครดิตชําระ
เงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประการ
- บริษัททําการจาง บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส
อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท เพื่อใหเขามาทํา
การบริ ห ารเซอร วิ ส อพาร ท เม น ท โดยรายการ
ดั ง กล า วเข า ข า ยลั ก ษณะรายการเกี่ ย วโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไข
การคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบ
อัตราคาบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทไดมี
การใชบริการ โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตรา
ใกลเคียงกับอัตราตลาดซึ่งเปนไปตามการคาปกติ
ทั่วไป

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
บริษัท เอ็น แอนด เจ แอสเซ็ท
แมเนจเมนท จํากัด
- คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเปน
- รายการเชาพื้นที่อาคาร เพื่อ
กรรมการของบริษัทและเปน
ใชเปนสํานักงาน
กลุมผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท (16.51%) และเปนผูถือ
หุนของ บริษัท เอ็น แอนด เจ
แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
(20.00%)
- คุณณิชยา พหูสูตร เปนกลุม
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
และเปนพี่สาวคุณจิรโมท
พหูสูตร เปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท เอ็น แอนด เจ แอสเซ็ท
แมเนจเมนท จํากัด (20.00%)
บริษัท เทท เอ็นเตอรไพรซ
จํากัด
- คุณณยศ ปสัญธนะกุล เปน
ผูบริหารของบริษัทในตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
เปนผูถือหุนของ บจ. เทท เอ็น
เตอรไพรซ(0.01%)

1.64

- รายการซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อใชในการ
รับรองการประชุมหรือจัดงาน
เลี้ยงตามวาระตางๆ

1.64

- เจาหนี้การคา

0.21

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

- บริษัททําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ชั้น
23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร พื้นที่รวม 402.53
ตารางเมตร อัตราคาเชาเดือนละ 120,759 บาท
(300 บาทตอตารางเมตร) กําหนดระยะเวลาของ
สัญญาเชา 3 ป เริ่มจาก 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง
31 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
อาคารสํานักงานของบริษัท โดยรายการดังกลาว
เขาขายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ
สนับ สนุน ธุ รกิ จ ปกติ โดยมี เงื่อ นไขการคา ทั่ ว ไป
เนื่อ งจาก บริษั ท มีก ารเปรี ย บเทีย บราคาคา เช า
อาคารสํ า นั ก งานในอาคารเดี ย วกั น และอาคาร
ใกลเคียง โดยราคาเชาเฉลี่ยที่อื่นอยูที่ 400 บาท
ต อ ตารางเมตร ซึ่ ง เป น ราคาที่ สู ง กว า ราคาเช า
เฉลี่ยที่บริษัทไดรับ

-บริษั ท ทํ า การซื้อ สิน ค า จาก บจ. เทท เอ็ น เตอร
ไพรซ เพื่อใชอาหารและเครื่องดื่มในการรับรอง
การประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระตางๆ โดย
รายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเกี่ยวโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไข
การคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซื้อสิ นค าตาม
ราคาที่ มี ฉ ลากระบุ ไ ว ห น า ร า น และมี กํ า หนด
เงื่ อ นไขเครดิ ต ชํ า ระเงิ น 30 วั น ซึ่ ง เหมื อ นกั บ
บุคคลทั่วไปทุกประการ

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 4

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
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ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
บริษัท นารายณภัณฑ จํากัด
- คุณจิรโมท พหูสูตร กรรมการ - รายการซื้อสินคา ของที่
บริษัท เปนหนึ่งในกลุมผูถือหุน ระลึก ของขวัญ, ของกํานัล
ใหญของบริษัท (16.51%) และ และกระเชาปใหม
เปนผูถือหุนใหญของ บริษัท
นารายณภัณฑ จํากัด
(18.06%)

บริษัท เอ็น แอนด เจ
ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด
- คุณจิรโมท พหูสูตร ซึ่งเปน
กรรมการของบริษัทและเปน
กลุมผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท (16.51%) และเปนผูถือ
หุนของ บริษัท เอ็น แอนด เจ
ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด(0.002%)
- คุณณิชยา พหูสูตร เปนกลุม
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
และเปนพี่สาวคุณจิรโมท
พหูสูตร เปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท เอ็น แอนด เจ
ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด(99.99%)
- คุณสวาง มั่นคงเจริญ เปน
มารดาคุณจิรโมท และ
คุณณิชยา พหูสูตร และยังเปน
ผูถือหุนของ บริษัท เอ็น แอนด
เจ ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด
(0.002%)

4.76

- รายการซื้ออาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อใชในการ
รับรองการประชุมหรือจัดงาน
เลี้ยงตามวาระตางๆ

4.59

- เจาหนี้การคา

0.94
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- บริษัททําการซื้อสินคาจาก บจ. นารายณภัณฑ
เพื่อใชเปนของที่ระลึก ของขวัญ ของกํานัล และ
กระเชาปใหม ตามวาระโอกาสและเทศกาลตางๆ
โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเกี่ยว
โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซื้อสินคา
ตามราคาที่มีฉลากระบุไวหนาราน และมีกําหนด
เงื่ อ นไขเครดิ ต ชํ า ระเงิ น 30 วั น ซึ่ ง เหมื อ นกั บ
บุคคลทั่วไปทุกประการ
- บริษัททําการซื้อสินคาจาก บจ. เอ็น แอนด เจ
ฮอสพิทอลลิตี้ เพื่อใชอาหารและเครื่องดื่มในการ
รับรองการประชุมหรือจัดงานเลี้ยงตามวาระตางๆ
โดยรายการดังกลาวเขาขายลักษณะรายการเกี่ยว
โยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมี
เงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทเขาซื้อสินคา
ตามราคาที่มีฉลากระบุไวหนาราน และมีกําหนด
เงื่ อ นไขเครดิ ต ชํ า ระเงิ น 30 วั น ซึ่ ง เหมื อ นกั บ
บุคคลทั่วไปทุกประการ

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
บริษัท เวลตี้ ลิฟวิ่ง จํากัด
- คุณจิรศักดิ์ ตันสกุล คูสมรส
ของคุณณิชยา พหูสูตร เปนผู
ถือหุนใหญของ บริษัท เวลตี้
ลิฟวิ่ง จํากัด (99.96%)

บริษัท เซฟ ซีรี่ส จํากัด
- คุณณยศ ปสัญธนะกุล เปน
ผูบริหารของบริษัทในตําแหนง
ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
เปนผูถือหุนของ บริษัท เซฟ ซี
รี่ส จํากัด (1.80%)

- คาปรึกษาระบบงานดาน
บริการความปลอดภัย

8.45

- เจาหนี้อื่น

2.91

- คาบริการ
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111.25

- บริษัททําสัญญาที่ปรึกษางานระบบรักษาความ
ปลอดภั ย การตลาด การจั ด ซื้ อ และจั ด จ า ง มี
กําหนดระยะเวลาของสัญญา 1 ป เริ่มจาก 1
กุมภาพันธ 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบรักษา
ความปลอดภัย การตลาด และการจัดซื้อจัด
จางแกผูบริหารของบริษัท โดยรายการดังกลาว
เขาขายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ
สนับ สนุ น ธุ รกิ จ ปกติ โดยมี เงื่อ นไขการคา ทั่ ว ไป
เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริหาร
จั ด การกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ บ ริ ษั ท ได มี ก ารใช บ ริ ก าร
โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียงกับ
อัตราตลาดซึ่งเปนไปตามการคาปกติทั่วไป

- บริษัททําซื้อบริการจาก บริษัท เซฟ ซีรี่ส จํากัด
ซึ่งเปนงานบริการเกี่ยวกับงานระบบที่ใชภายใน
อาคารและถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของต น ทุ น ก อ สร า ง
อาคาร โดยรายการดั ง กล า วเข า ข า ยลั ก ษณะ
รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมี
การเปรียบเทียบอัตราคา บริการกับ บริษัท อื่น ที่
บริ ษั ท ได มี ก ารใช บ ริ ก าร โดยอั ต ราค า บริ ห าร
จัดการเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซึ่งเปนไป
ตามการคาปกติทั่วไป

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 6

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
บริษัท ทองหลอ แมเนจเมนท
จํากัด
- คุณพีรยศ ปสัญธนะกูลเปน - คาบริหารจัดการ
นองชายของคุณณยศ ปสญ
ั ธ - เจาหนี้อื่น
นะกูล รองกรรมการบริหาร
บริษัทยังเปนผูถอื หุนของ
บริษัท เอ็น แอนด เจ
ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด (49%)
- คุณสวาง มั่นคงเจริญ เปน
มารดาคุณจิรโมทและ คุณ
ณิชยา พหูสูตร และยังเปนผูถอื
หุนของ บริษัท เอ็น แอนด เจ
ฮอสพิทอลลิตี้ จํากัด (2%)

บริษัท ไรทแมน คอเปอรเรชั่น
จํากัด
- รายไดคาเชาพื้นที่
- คุณยุวดี วองกุศลกิจเปนพี่
นองของมารดาคุณจิรโมท
- คาบริหารจัดการ
และคุณณิชยา พหูสูตร และ - เจาหนี้การคา
ยังเปนผูถือหุนของบริษัท
ไรทแมน คอเปอรเรชั่น จํากัด
(44%)
- นายจิรศักดิ์ ตันสกุล คู
สมรสของคุณณิชยา พหูสูตร
เปนผูถือหุนใหญของ บริษัท
ไรทแมน คอเปอรเรชั่น จํากัด
(22%)
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10.87
4.00

0.58
8.74
1.45

- บริ ษั ท ซี เอส เอ็ ม แคปป ต อล พาร ท เนอร ส
จํากัดทําการจา ง บริษัท ทองหลอ แมเนจเมน ท
จํากัด เพื่อใหเขามาทําการบริหารเซอรวิส อพารท
เม น ท โดยรายการดั ง กล า วเข า ข า ยลั ก ษณะ
รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป เนื่องจาก บริษัทมี
การเปรียบเทียบอัตราคาบริหารจัดการกับบริษัท
อื่น ที่บริษัทไดมีการใชบริการ โดยอัตราคาบริหาร
จัดการเปนอัตราใกลเคียงกับอัตราตลาดซึ่งเปนไป
ตามการคาปกติทั่วไป

- บริษัท ไดทํา สัญญาใหเช าพื้นที่ ซึ่งใช สําหรั บจัดตั้ ง
เปนสํานักงานอัตราคาเชาเดือนละ 30,000 บาท และ
คาบริการอื่นเดือนละ 20,000 บาทกําหนดระยะเวลา
ของสัญญาเชาเริ่มจาก 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31
มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนอาคาร
สํานักงานของบริษัท โดยรายการดังกลาวเขาขาย
ลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการคาทั่วไป
-บริ ษั ท ทํ า การจ า ง บริ ษั ท ไรท แ มน คอเปอร เ รชั่ น
จํ า กั ด เพื่ อ ให เ ข า มาทํ า การบริ ห ารเซอร วิ ส อพาร ท
เมนท โดยมีอัตรากําหนดระยะเวลาของสัญญาเริ่ม
จาก 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 โดย
รายการดั ง กล า วเข า ข า ยลั ก ษณะรายการเกี่ ย วโยง
ประเภทรายการสนั บสนุน ธุรกิจปกติ โดยมีเ งื่อนไข
การคาทั่วไป เนื่องจากบริษัทมีการเปรียบเทียบอัตรา
คาบริ ห ารจั ด การกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ บ ริ ษั ท ได มี ก ารใช
บริการ โดยอัตราคาบริหารจัดการเปนอัตราใกลเคียง
กับอัตราตลาดซึ่งเปนไปตามการคาปกติทั่วไป
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคา
รายการป
2559

ความจําเปนของการทํารายการ

(ลานบาท)
เงินกูยืมระยะสั้นอื่น
- คุณยุวนิตย ปสัญธนะกูล

ตั๋วสัญญาใชเงิน

10

- คุณชนิดา อัษฎาธร

ตั๋วสัญญาใชเงิน

70

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะสั้นจาก
บุคคลที่เกี่ยวของกัน จํานวน 80 ลานบาท เปนตั๋ว
สัญญาใชเงินที่บริษัทไดออกใหแกสถาบันการเงิน
แห ง หนึ่ ง ซึ่ ง ต อ มาภายหลั ง สถาบั น การเงิ น
ดังกลาวไดขายลดตั๋วสัญญาใชเงินแบบไมมีสิทธิ์
ไลเบี้ยใหแกบุคคลที่เกี่ยวของ

12.2 ความจําเปนของการทํารายการระหวางกัน
บริษัทไดดําเนินการดวยความระมัดระวังในการทํารายการระหวางกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และของผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยรายการระหวางกันกับกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท เปนไปตาม
หลักการ/เงื่อนไขการคาทั่วไปของธุรกิจ ไดกระทําอยางยุติธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจ
การคา รวมทั้งเปนราคาเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกโดยบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ
เชนเดียวกับกรณีลูกคาทั่วไป
ทั้งนี้ รายการระหวางกันจะไดรับการพิจารณาภายในกรอบจริยธรรมที่ดี และภายใตขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ซึ่งประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีความเปนอิสระตามหลักเกณฑของหนวยงานที่กํากับดูแล
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันเปนรายการคาลักษณะปกติ เปน
ราคาเดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกและมีการดําเนินการขออนุมัติและเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
เปนไปหลักเกณฑที่กําหนดอยางเพียงพอแลว
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

12.3 ขั้นตอนในการทํารายการระหวางกัน
บริษัทใหความสําคัญในการพิจารณารายการระหวางกัน โดยจัดมาตรการการอนุมัติรายการให
เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ประกาศตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยอย า งเคร ง ครัด ทั้ ง นี้ ตอ งได รั บ การ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต องพิ จารณาเห็นชอบกั บการทํา
รายการดังกลาวดวย สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสีย กรรมการ
ทานนั้นจะไมเขารวมและไมมีสิทธิในการออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อใหที่ประชุมอภิปรายและลงมติดวย
ความอิสระ
12.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
การทํารายการระหวางกันในอนาคตเปนไปตามการดําเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบาย
และขั้นตอนตางๆ เปนไปและสอดคลองกับขอกําหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ ประกาศ ของ
ตลาดหลัก ทรั พ ยแ ห ง ประเทศไทย ในเรื่อ งรายการที่เ กี่ย วโยงกั น รวมทั้ ง การได ม าหรื อ จํา หนา ยไปซึ่ ง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
ทั้ ง นี้ การทํ า รายการระหว า งกั น บริ ษั ท ได คํ า นึ ง ถึ ง ความสมเหตุ ส มผลของการทํ า รายการ
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และของผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนสําคัญ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 12 หนา 9

สวนที่ 3
ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

13. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
0
13.1 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
13.1.1 ตารางสรุปงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น

2558

2557

548,651,452

5.76%

644,324,258

9.59%

388,335,521

6.36%

1,249,056,974

13.12%

917,950,795

13.66%

761,336,984

12.47%

855,354,845

8.98%

1,001,534,828

14.90%

812,670,233

13.31%

54,097,924

0.57%

41,156,507

0.61%

51,867,553

0.85%

ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง

490,803,063

5.15%

508,242,680

7.56%

584,346,581

9.57%

มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง

255,440,212

2.68%

476,380,324

7.09%

557,048,206

9.12%

143,882,897

1.51%

138,774,829

2.06%

180,913,430

2.96%

481,897,426

5.06%

96,017,426

1.43%

39,813,917

0.65%

4,079,184,793

42.83%

3,824,381,647

56.89%

3,376,332,425

55.30%

275,905

0.00%

316,487

0.00%

357,472

0.01%

556,268,375

5.84%

393,281,808

5.85%

355,741,271

5.83%

103,522,587

1.09%

100,509,077

1.50%

100,820,198

1.65%

4,019,827,343

42.21%

1,549,948,001

23.06%

1,522,605,409

24.94%

330,133,100

3.47%

350,372,900

5.21%

370,557,400

6.07%

12,771,635

0.13%

4,811,624

0.07%

910,109

0.01%

245,534,393

2.58%

209,206,051

3.11%

128,427,650

2.10%

139,562,599

1.47%

237,105,910

3.53%

179,095,236

2.93%

36,139,384

0.38%

51,900,380

0.77%

70,782,592

1.16%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

5,444,035,321

57.17%

2,897,452,238

43.11%

2,729,297,337

44.70%

รวมสินทรัพย

9,523,220,114

100.00%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

6,721,833,885

100.00%

6,105,629,762

100.00%

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ2557
หนวย : บาท
2559
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา

2558

2557

1,805,838

0.02%

162,532,984

2.42%

160,000,000

2.62%

430,848,849
832,158,084

4.52%
8.74%

339,178,485 5.05%
751,071,268 11.17%

497,755,087
292,274,218

8.15%
4.79%

26,579,566
190,181,936
92,000,000

0.28%
2.00%
0.97%

29,838,566
160,000,000
881,589,758
315,191,280
71,300,257

0.31%
1.68%
9.26%
3.31%
0.75%

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น

25,748,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้อื่น
เจาหนี้ตามแผนปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยาวทีเ่ จาหนี้สามารถเรียกคืนไดทันที
เงินกูยืมระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นอืน่
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมาชวง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี

26,704,056

0.40%

29,745,536

0.49%

365,600,000

5.44%

175,000,000

2.87%

33,907,987

0.50%

46,085,350

0.75%

562,893,199
304,080,062
98,790,624

8.37%
4.52%
1.47%

0.27%

30,800,523

0.46%

66,518,164

1.09%

29,320,671

0.31%

8,588,910

0.13%

8,669,419

0.14%

3,086,562,805

32.41%

2,684,148,098

39.93%

2,280,956,782

37.36%

1,424,447,588
20,278,623
139,625,033

14.96%
0.00%
0.21%
1.47%

190,181,936
29,838,565
42,473,548
117,070,926

2.83%
0.44%
0.63%
1.74%

527,286,100
63,746,552
16,415,766
99,045,426

8.64%
1.04%
0.27%
1.62%

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

29,384,108

0.31%

45,847,573

0.68%

112,312,281

1.84%

เงินมัดจํารับจากลูกคา

20,729,303

0.22%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1,634,464,655

17.16%

425,412,548

6.33%

818,806,125

13.41%

รวมหนี้สิน

4,721,027,460

49.57%

3,109,560,646

46.26%

3,099,762,907

50.77%

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

624,077,241 10.22%
291,673,341 4.78%
89,158,426 1.46%

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ2557
หนวย : บาท
2559

2558

2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

1,600,000,000

23.80%

1,600,000,000

26.21%

1,600,000,000

29.77%

ทุนที่ออกและชําระแลว

1,600,000,000

23.80%

1,600,000,000

26.21%

1,600,000,000

29.77%

สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม

23,744

0.00%

23,744

0.00%

23,744

0.00%

158,551,365

1.66%

113,739,564

1.69%

80,748,629

1.32%

2,218,650,843

23.30%

1,585,555,930

23.59%

1,106,329,785

18.12%

267,616,610

2.81%

137,227,357

2.04%

107,194,928

1.76%

4,244,842,562

44.57%

3,436,546,595

51.13%

2,894,297,086

47.40%

557,350,092

5.85%

175,726,644

2.61%

111,569,769

1.83%

รวมสวนของผูถอื หุน

4,802,192,654

50.43%

3,612,273,239

53.74%

3,005,866,855

49.23%

รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

9,523,220,114

100.00%

6,721,833,885

100.00%

6,105,629,762

100.00%

จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
รายได
รายไดจากการกอสราง
รายไดจากการใหบริการหองพัก
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยคาเสียหาย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับประมาณการผลขาดทุนจากภาระตาม
สัญญารวมคา
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนจากการกอสราง
ตนทุนจากการใหบริการหองพัก
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

7,504,937,341

2558
93.48% 7,051,050,835

338,099,168

4.21%

7,229,443

0.09%

58,509,948

0.73%

-

0.00%

40,991,973

0.51%

138,961,606
11,097,418
12,334,563

78,348,534

0.00%
0.98%

66,464,708
27,178,672

96.50% 6,888,858,993
1.90%
104,888,879
0.15%
0.00%
0.17%
0.91%
0.37%

22,706,919
34,210,000
3,457,581

97.25%
1.48%
0.32%
0.48%
0.05%

29,741,400

0.42%

8,028,116,407

100% 7,307,087,802

100% 7,083,863,772

100.00%

6,173,098,945

78.37% 6,069,768,248

83.28% 6,105,841,142

80,420,223
1,033,573
333,877,983
82,064,428
47,444,923

87.03%
1.15%
0.01%
4.76%
1.17%
0.68%

91.39% 6,650,682,272

94.79%

215,172,125

2.73%

10,727,706

0.14%

508,239,234

6.45%

-

0.00%

52,822,800

0.67%

64,582,913

0.82%

7,024,643,723

สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

0.00%

1,003,432,102

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

104,589,806
2,369,081
391,942,195
47,384,384
44,869,673

89.18% 6,660,923,387

(40,582)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

2557

12.74%

(40,985)
646,123,430

151,360,107

1.92%

852,071,995

10.82%

1.43%
0.03%
5.38%
0.00%
0.65%
0.62%
0.00%

0.00%

8.86%

(26,188)
433,155,312

6.17%

18,549,675

0.25%

67,648,374

0.96%

627,573,755

8.61%

365,506,938

5.21%

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 4

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อ
ขาย-สุทธิจากภาษี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย

2558

2557

130,389,253

1.66%

30,032,429

0.43%

107,194,928

1.53%

(527,047)

(0.01%)

-

-

4,355,211

0.06%

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

129,862,206

1.65%

30,032,429

0.43%

111,550,139

1.59%

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

981,934,201

12.47%

657,606,184

9.37%

477,057,077

6.80%

870,399,229

11.05%

640,217,080

9.13%

367,940,441

5.24%

(18,327,234)

(0.23%)

(12,643,325)

(0.18%)

(2,433,503)

(0.03%)

852,071,995

10.82%

627,573,755

8.94%

365,506,938

5.21%

1,000,261,435

12.70%

670,249,509

9.55%

479,490,580

6.83%

(18,327,234)

-0.23%

(12,643,325)

(0.18%)

(2,433,503)

(0.03%)

981,934,201

12.47%

657,606,184

9.37%

477,057,077

6.80%

การแบงปนกําไร (ขาดทุน):สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

0.54

0.40

0.23

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559

2558

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

852,071,995

627,573,755

365,506,938

รายการปรับปรุง
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ

(40,991,973)
31,964,194
5,405,231

(12,334,563)

(10,643,558)

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย

295,151,137
(7,229,443)
64,582,913

13,926,182
209,578,742
(11,097,418)

12,384,219
178,675,282
(22,706,918)

กําไรจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุน(กําไร)จากการจําหนายและตัดบัญชีอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย
สวนแบง (กําไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินจากคดีฟองรอง
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสราง
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญารวมคา (โอนกลับ)
ประมาณการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากคดีฟอ งรอง
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน

(8,741,945)

44,869,673
(6,950,364)

47,444,923
(1,335,573)

33,901,030
1,321,635
-

1,642,198
85,865
(34,210,000)
-

40,985
(35,717,641)
(66,464,708)

26,188
45,847,573
61,708,164
23,832,636

18,914,700

17,406,571

151,435,743
1,372,879,612

18,549,675
836,111,683

67,648,374
753,312,882

159,085,903
(18,600,305)
9,746,339
222,162,042
(5,108,068)
(385,880,001)

(178,046,355)
(155,465)
73,006,050
80,946,528
42,138,601
(56,203,509)

(190,909,314)
(1,074,949)
(62,144,423)
194,673,330
(70,004,181)
252,279

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง
มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

(3,844,118)
(124,490)
40,582
(5,052,523)
15,336,535.00
22,875,774
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (ตอ)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมาชวง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
เงินมัดจํารับจากลูกคา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายชําระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
จายชําระหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

2559

2558

2557

15,760,997
91,670,364
82,936,097
318,696,559
11,111,217
(27,490,367)
41,233,723
227,342
(31,800,000)
(848,714)

18,890,377
(158,576,602)
460,795,933
(61,184,041)
12,406,722
9,632,198
(111,330)
(889,200)

7,008,283
114,563,171
8,632,472
76,387,523
43,708,176
(2,737,283)
1,558,590
(6,160,000)
-

เงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
รับคืนภาษีเงินไดถกู หัก ณ ที่จาย

1,855,782,740
(242,556,325)
-

1,078,761,590
(208,293,081)
127,506,516

867,066,556
(207,709,524)
196,388,352

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,613,226,415

997,975,025

855,745,384

8,232,581

13,170,543

18,595,305

(2,539,130,209)

(1,044,279,890)

(1,050,982,862)

2,216,765,975

894,616,443

386,089,735

-

-

113,570,000

(2,747,669,099)

(256,693,016)

(588,886,574)

(11,920,070)

(4,930,422)

(769,500)

7,669,088

7,395,180

16,067,594

97,543,311

(58,010,674)

(26,394,598)

(2,968,508,423)

(448,731,836)

(1,132,710,900)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายอุปกรณ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระเจาหนี้ตามแผนปรับโครงสรางหนี้
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดจายชําระเงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายไถถอนหุนกู
เงินสดรับจากสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

2557

2556

(64,588,668)
(191,965,468)
(727,146)
160,000,000
(160,000,000)
25,000,000
(25,000,000)
1,550,000,000
(49,152,412)
(350,000,000)
399,950,883

(47,665,825)
(127,969,181)
2,532,984
320,000,000
(320,000,000)
(4,363,116)
28,495,836
(175,000,000)
76,800,200

(49,091,886)
(111,992,641)
(3,989,412)
450,000,000
(685,000,000)
177,286,100
24,000,000

(33,907,987)

(46,085,350)

(44,074,320)

1,259,609,202

(293,254,452)

(242,862,159)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

(95,672,806)
644,324,258

255,988,737
388,335,521

(519,827,675)
908,163,196

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

548,651,452

644,324,258

388,335,521

505,611

5,690,770

4,550,569

จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

รายการที่ไมกระทบเงินสด
ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของงานระหวางกอสราง

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง
มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจาก
ลูกคา
เงินใหกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดรับชําระภายใน
หนึ่งป
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินใหกูยืมระยะยาว
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สิทธิการเชา
สินทรัพยไมมีตัวตน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

2558

2557

479,046,308
1,208,713,126
849,092,342
61,029,426
490,803,063

6.63%
16.73%
11.75%
0.84%
6.79%

615,411,715
917,950,795
999,474,254
61,235,701
508,242,680

9.66%
14.40%
15.68%
0.96%
7.98%

365,562,712
761,336,984
812,670,233
52,573,569
584,346,581

6.29%
13.09%
13.97%
0.90%
10.05%

255,440,212

3.53%

476,380,324

7.48%

557,048,206

9.58%

85,000,000
143,448,000
468,826,295

1.18%
1.99%
6.49%

138,774,829
96,017,426

2.18%
1.51%

180,913,430
39,813,917

3.11%
0.68%

55.92% 3,813,487,724

59.84% 3,354,265,632

57.67%

11.21%
7.70%
0.55%
1.43%
13.06%
4.57%
0.09%
3.32%
1.65%
0.49%

3.31%
6.17%
1.33%
1.58%
14.43%
5.50%
0.08%
3.23%
3.72%
0.80%

127,349,400
355,741,271
200,000,000
100,820,198
930,170,190
370,557,400
910,109
126,580,254
179,095,236
70,516,156

2.19%
6.12%
3.44%
1.73%
15.99%
6.37%
0.02%
2.18%
3.08%
1.21%

4,041,398,772
809,999,700
556,268,375
40,000,000
103,522,587
943,920,475
330,133,100
6,491,315
240,164,623
119,561,595
35,050,524

211,149,200
393,281,808
85,000,000
100,509,077
919,472,288
350,372,900
4,805,217
206,092,992
237,105,910
51,260,380

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

3,185,112,294

44.08% 2,559,049,772

40.16% 2,461,740,214

42.33%

รวมสินทรัพย

7,226,511,066

100.00% 6,372,537,496

100.00% 5,816,005,846

100.00%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้ตามแผนปรับโครงสรางหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวทีถ่ ึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

2558

2557

-

0.00%

160,000,000

2.51%

160,000,000

2.75%

428,260,936
784,925,900

5.93%
10.86%

338,954,655
749,760,065

5.32%
11.77%

484,305,193
287,503,909

8.33%
4.94%

26,579,566

0.37%

26,704,056

0.42%

29,745,536

0.51%

-

0.00%

350,000,000

5.49%

175,000,000

3.01%

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป
เงินกูยืมระยะสั้นอืน่

29,838,566
160,000,000

33,907,987

0.53%

46,085,350

0.79%

เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมาชวง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

881,589,758
315,191,280
71,300,257
25,748,000
8,816,252

0.41%
2.21%
12.20%
4.36%
0.99%
0.36%
0.12%

562,893,199
304,080,062
98,790,624
30,800,523
8,588,910

8.83%
4.77%
1.55%
0.48%
0.13%

624,077,241
291,673,341
89,158,426
66,518,164
8,669,419

10.73%
5.02%
1.53%
1.14%
0.15%

รวมหนี้สินหมุนเวียน

2,732,250,515 37.81%

2,664,480,081 41.81%

2,262,736,579 38.91%

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว

20,278,623
136,570,252
29,384,108

0.00%
0.00%
0.28%
1.89%
0.41%

29,838,565
42,473,548
115,292,452
45,847,573

0.00%
0.47%
0.67%
1.81%
0.72%

350,000,000
63,746,552
16,415,766
98,040,522
112,312,281

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

186,232,983

2.58%

233,452,138

3.66%

640,515,121 11.01%

2,897,932,219 45.48%

2,903,251,700 49.92%

รวมหนี้สิน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

2,918,483,498 40.39%

6.02%
1.10%
0.28%
1.69%
1.93%
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559

2558

2557

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
สวนของผูถอื หุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

1,600,000,000

22.14% 1,600,000,000

25.11% 1,600,000,000

27.51%

ทุนที่ออกและชําระแลว

1,600,000,000

22.14% 1,600,000,000

25.11% 1,600,000,000

27.51%

สวนเกินมูลคาหุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

23,744

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

0.00%

23,744

0.00%

23,744

0.00%

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

158,551,365
2,281,835,849
267,616,610

2.19% 113,739,564
31.58% 1,623,614,612
3.70% 137,227,357

1.78%
80,748,629
25.48% 1,124,786,845
2.15% 107,194,928

1.39%
19.34%
1.84%

รวมสวนของผูถอื หุน

4,308,027,568

59.61% 3,474,605,277

54.52% 2,912,754,146

50.08%

รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

7,226,511,066 100.00% 6,372,537,496 100.00% 5,816,005,846

100.00%

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 11

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
รายได
รายไดจากการกอสราง
รายไดจากการใหบริการหองพัก
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยคาเสียหาย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับประมาณการผลขาดทุนจากภาระ
ตามสัญญารวมคา

7,504,937,341
117,180,424
11,398,334
58,509,948
40,991,973

2558
96.43% 7,051,050,835
1.51% 106,985,749
0.15%
17,950,036
0.75%
0.00%
0.53%
12,334,563

2557
96.86% 6,888,858,993
1.47% 104,888,879
0.25%
23,937,779
0.00%
0.17%

0.00%

66,464,708

0.91%

0.64%

25,121,722

0.35%

97.03%
1.48%
0.34%

34,210,000
3,457,581
-

0.48%
0.05%
-

44,591,032

0.63%

รายไดอื่น

49,830,273

รวมรายได

7,782,848,293

100.00% 7,279,907,613

100.00% 7,099,944,264

100.00%

คาใชจาย
ตนทุนจากการกอสราง
คาใชจายจากการใหบริการหองพัก
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน

6,173,098,945
82,361,983
542,517
410,470,570
53,263,424
15,683,365

80.89% 6,066,165,785
1.08%
84,247,475
0.01%
412,792
5.38% 363,975,580
0.70%
47,384,384
0.21%
39,353,220

83.54% 6,105,841,142
1.16%
92,337,100
0.01%
561,856
5.01% 319,051,132
0.65%
82,064,428
0.54%
47,444,923

86.83%
1.31%
0.01%
4.54%
1.17%
0.67%

รวมคาใชจาย

6,735,420,804

88.26% 6,601,539,236

90.91% 6,647,300,581

94.53%

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได

1,047,427,489
151,191,451

13.72%
1.98%

678,368,377
18,549,675

9.34%
0.26%

452,643,683
67,648,374

(0.13%)

896,236,038

11.74%

659,818,702

9.09%

384,995,309

1.19%

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

1.06%

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 12

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขา ไป
ในกําไรหรือขาดทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อ
ขาย-สุทธิจากภาษี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

2558

30,032,429

2557

130,389,253

1.71%

0.41%

(1,237,532 )
129,151,721

(0.02%)
1.69%

1,025,387,759

13.44%

689,851,131

9.50%

496,545,448

7.06%

896,236,038
-

11.74%
-

659,818,702
-

9.09%
-

384,995,309
-

5.47%
-

659,818,702

9.09%

384,995,309

5.47%

13.44% 689,851,131

9.50%

496,545,448

7.06%

-

-

(0.00%)
30,032,429 0.41%

107,194,928
4,355,211
111,550,139

1.52%
0.06%
1.59%

การแบงปนกําไร (ขาดทุน):สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

896,236,038

11.74%

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม:สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอาํ นาจควบคุม

1,025,387,759
-

-

1,025,387,759

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

0.56

13.44%

689,851,131

0.41

9.50%

496,545,448

7.06%

0.24

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 13

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559

2558

2557

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

896,236,038

659,818,702

384,995,309

รายการปรับปรุง
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กําไรจากการตีราคาเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการจําหนายและตัดบัญชีอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินจากคดีฟองรอง
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากงานกอสราง
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญารวมคา (โอนกลับ)
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได

(40,991,973)
31,971,957
5,405,231
210,386,299
(11,398,334)
15,683,365
(8,405,597)
(3,878,990)
(124,490)
549,700
(5,052,523)
15,336,535
20,817,968
151,191,451

(12,334,563)
13,926,182
192,023,000
(17,950,036)
39,353,220
(6,950,364)
33,901,030
1,321,636
(35,717,641)
(66,464,708)
18,141,130
18,549,675

(10,643,558)
12,384,219
178,489,201
(23,937,779)
47,444,923
(1,335,573)
1,598,732
85,865
(34,210,000)
45,847,573
61,708,164
23,832,636
16,584,248
67,648,374

1,277,726,637

837,617,263

770,492,334

163,287,833
7,857,725
9,746,339
222,162,042
(4,673,172)
(372,808,869)
16,209,857

(175,985,782)
(20,082,708)
73,006,050
80,946,528
42,138,601
(56,203,509)
19,263,940

(190,909,314)
(415,751)
(62,144,423)
194,673,330
(70,197,764)
252,279
7,210,477

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญากอสราง
มูลคางานระหวางกอสรางที่ยังไมเรียกเก็บจากลูกคา
สินคาคงเหลือ
เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวง
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 14

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559

2558

2557

89,306,281
23,792,541
318,696,559
11,111,217
(27,490,367)
227,342
(31,800,000)
(777,700)

(145,350,538)
464,259,745
(61,184,041)
12,406,722
9,632,198
(111,330)
(889,200)

103,178,407
9,018,514
76,387,523
43,708,176
(2,737,283)
1,558,591
(6,160,000)
-

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จายภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย
รับคืนภาษีเงินไดถกู หัก ณ ที่จาย

1,702,574,265
(240,055,322)
-

1,079,463,939
(207,027,418)
127,506,516

873,915,096
(206,064,480)
196,388,352

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

1,462,518,943

999,943,037

864,238,968

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจายใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
ขายอุปกรณ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

12,275,984
(2,489,122,709)
2,206,765,975
30,000,000
(30,000,000)
(40,000,000)
(599,400,000)
(219,259,913)
(3,824,477)
7,669,088
117,544,315

20,577,226
(1,044,279,890)
894,616,443
0
115,000,000
0
(83,799,800)
(201,097,873)
(4,922,922)
7,395,180
(58,010,674)

19,826,165
(1,050,982,862)
386,089,735
113,570,000
(200,000,000)
(27,000,000)
(193,495,063)
(769,500)
16,067,595
(26,394,598)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(1,007,351,737)

(354,522,310)

(963,088,528)

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (ตอ)
เจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสราง
เงินประกันผลงานจากผูรับเหมาชวง
ภาษีมูลคาเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายชําระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
จายชําระหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 15

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557
หนวย : บาท
2559

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
จายเงินปนผลใหผูถือหุนบริษัท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายไถถอนหุนกู
จายชําระเจาหนี้ตามแผนปรับโครงสรางหนี้
จายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

(15,659,158)
(191,965,468)
160,000,000
(160,000,000)
(350,000,000)
(33,907,987)

(42,154,078)
(127,969,181)
320,000,000
(320,000,000)
(175,000,000)
(4,363,115)
(46,085,350)

(49,091,886)
(111,992,641)
(3,101,423)
450,000,000
(620,000,000)

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(591,532,613)

(395,571,724)

(378,260,270)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

(136,365,407)
615,411,715

249,849,003
365,562,712

(477,109,830)
842,672,542

479,046,308

615,411,715

365,562,712

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

(44,074,320)

สวนที่ 3 หัวขอ 13 หนา 16

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

13.1.2 อัตราสวนทางการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2557

2559

2558

2557

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.32

1.42

1.48

1.48

1.43

1.48

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

0.86

0.96

0.86

0.93

0.95

0.86

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

7.94

7.28

8.64

7.75

7.26

8.64

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

45.97

50.12

42.23

47.10

50.29

42.23

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

45.28

38.64

42.40

44.33

38.48

42.51

8.06

9.45

8.61

8.23

9.49

8.59

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

13.76

10.68

9.03

13.49

10.76

9.15

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

26.52

34.18

40.44

27.05

33.92

39.91

Cash Cycle (วัน)

27.51

25.28

10.40

28.29

25.86

10.91

อัตรากําไรขั้นตั้น (%)

18.55%

14.13%

11.55%

17.93%

14.08%

11.38%

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

12.79%

8.99%

6.19%

13.74%

9.48%

6.47%

อัตรากําไรสุทธิ (%)

10.61%

8.59%

5.16%

11.52%

9.06%

5.42%

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

22.19%

19.83%

13.63%

23.03%

20.66%

14.31%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

10.49%

9.78%

6.37%

13.18%

10.83%

6.98%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

41.19%

54.49%

41.37%

118.77%

92.11%

61.22%

0.99

1.14

1.23

1.14

1.19

1.29

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพย (เทา)

0.50

0.46

0.51

0.40

0.45

0.50

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.98

0.86

1.03

0.68

0.83

1.00

24.98

22.24

18.04

93.25

25.41

18.22

อัตราสวนสภาพคลอง

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เทา)
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สูตรการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง

สินทรัพยหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

เงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้สุทธิ
รวมหนี้สินหมุนเวียน

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

ขายสุทธิ
ลูกหนี้การคากอนหักคาเผื่อ-เฉลี่ย

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

365
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

ตนทุนขายสินคา + คาใชจายในการขาย
สินคาคงเหลือเฉลี่ย

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

365
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

ตุนทุนขายสินคา + คาใชจายใจการขาย
เจาหนี้การคาเฉลี่ย

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

365
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

Cash Cycle (วัน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

ระยะเวลาเก็บหนี้+ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย-ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
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สูตรการคํานวณอัตราสวนทางการเงิน (ตอ)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตั้น (%)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)

อัตราหมุนของสินทรัพย (เทา)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพย (เทา)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

อัตราสวนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เทา)
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รายได - ตนทุน
รายได
กําไรกอนภาษีเงินได
รายได
กําไรขาดทุนสุทธิ
รายไดรวม
กําไรขาดทุนสุทธิ
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัทใหญเฉลี่ย

กําไรสุทธิ
รวมสินทรัพยเฉลี่ย
กําไรสุทธิ + คาเสื่อมราคา+คาตัดจําหนาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเฉลี่ย
รวมรายได
รวมสินทรัพยเฉลี่ย

รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
กระแสเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจาย
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ MD&A
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2559 ที่ผานมา มีกําไรสุทธิ
จํานวน 852.07 ลานบาท ในขณะที่ชวงเวลาเดียวกันของป 2558 บริษัทมีผลกําไรสุทธิสําหรับป 627.57 ลาน
บาท คิดเปนมีผลประกอบการกําไรเพิ่มขึ้น 224.50 ลานบาท หรือคิดเปนการกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 35.77 รายได
หลักจากการกอสรางเพิ่มขึ้นในชวง 3 ป ที่ผานมา ตั้งแตป 2557 จํานวน 6,888.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน
7,051.05 ลานบาทในป 2558 และ 7,504.94 ลานบาท ในป 2559 ซึ่งนับเปนรายไดจากการกอสรางที่เพิ่มขึ้น
สูงสุด โดยมีงานกอสรางที่ยังไมไดสงมอบในป 2559 รวม 40 โครงการ คิดเปนมูลคางานทั้งหมดประมาณ
22,698 ลานบาท มีมูลคางานคงเหลือจํานวน 10,243 ลานบาทโดยนับเปนมูลคางานคงเหลือที่สูงสุด และใน
ระหวางป 2559 บริษัทยังคงไดรับความไววางใจทั้งจากลูกคาเกาและลูกคาใหม ที่ไดมอบหมายใหบริษัทเขารับ
งานอย า งตอ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากการปฏิบัติ ง านการกอ สรา งเป น ไปตามแผนงานที่ กํ า หนด การรั ก ษา
มาตรฐานงาน การปฏิบัติตามสัญญา การพัฒนาบุคคลากรและเทคโนโลยีการกอสราง และจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหในป 2559 บริษัทไดเขารับงานกอสรางโครงการใหม รวมจํานวน 18
โครงการ จําแนกเปนโครงการที่ไดเริ่มดําเนินการกอสรางในป จํานวน 15 โครงการ และโครงการกอสราง
สํานักงานขายจํานวน 3 โครงการ
รายไดจากการใหบริการเพิ่มขึ้น 199.14 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 143 ป 2559 จํานวน
338.10 ลานบาท ป 2558 จํานวน 138.96 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากในระหวางป 2559 บริษัทซี เอส เอ็ม
แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาทําการซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดอาคารเอท ทองหลอมาบริหารซึ่ง
ถือเปนธุรกิจกลุมรองที่สรางรายไดใหแกกลุมบริษัทไดเปนอยางดี โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยของธุรกิจบริการ
ของกลุมบริษัทเทากับรอยละ 85.72
สําหรับสัดสวนตนทุนจากการกอสรางตอรายไดจากการกอสรางมีสัดสวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางป ในป 2559 สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 82.25 สําหรับป 2558 สัดสวนฯ เทากับรอยละ 86.08หรือ
ลดลงในอัตรารอยละ 3.83 เนื่องมาจากราคาตนทุนวัสดุกอสราง และคาแรงงานในการกอสราง ที่ถือเปนตนทุน
หลักอยูในชวงทรงตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามบริษัทไดมีการวางแผนควบคุมราคาวัสดุกอสรางที่
ถือเปนตนทุนหลักของกิจการโดยมีการวิเคราะหแนวโนมของราคาวัสดุที่ใชในการกอสราง ควบคูกับปริมาณ
ความตองการที่ตองใชในการผลิต โดยอางอิงราคาตลาดและทิศทางของราคาตลาด เพื่อใชเปนตัวชวยในการ
ตอรองตอผูขายเมื่อมีการสั่งซื้อในปริมาณมากๆ และเพื่อใชในการบริหารตนทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด
สัดสวนตนทุนจากการใหบริการตอรายไดคาบริการมีสัดสวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหวางป ในป
2559 สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 63.64 สําหรับป 2558 สัดสวนฯ เทากับรอยละ 75.27 หรือลดลงในอัตรา
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รอยละ 11.62 เนื่องมาจากบริษัทมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารตนทุ นคาบริการไดเป นอยางดี ซึ่งการ
บริหารงานเปนกลุมธุรกิจทําใหบริษัทสามารถมีอํานาจในการตอรอง สําหรับการตกลงทําสัญญาตาง ๆ กับคูคา
ไดในราคาที่เปนไปตามแผนงานที่วางไว
คาใชจายในการบริหารในป 2559 มีจํานวน 508.24 ลานบาท ในขณะที่ชวงเวลาเดียวกันของป
2558 มีจํานวน 391.94 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 116.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.67 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น
ของคาใชจายบริหารสองสวนคือ คาใชจายในการบริหารในสวนของบริษัทแมที่เพิ่มขึ้นจํานวน 46.49 ลานบาท
คาใชจายที่เพิ่มขึ้นหลัก ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร และอีกสวนหนึ่งเปนคาใชจายในบริหารของบริษัท
ยอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 69.81 ลานบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นหลักของคาใชจายบริษัทยอย ไดแก คาภาษีโรงเรือนจํานวน
20.54 ลานบาท คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรจํานวน 12.98 ลานบาท และคาใชจายบริหารอื่นจํานวน 36.29
ลานบาทซึ่งคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปกอนเปนผลมาจากคาใชจายบริหารจากธุรกิจ
บริการจากการซื้อกรรมสิทธิ์หองหองชุดอาคารเอท ทองหลอในระหวางป 2559 อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบ
สัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยป 2559 สัดสวนดังกลาวเทากับรอยละ 6.33
สําหรับป 2558 สัดสวนฯ เทากับรอยละ 5.36 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.97
14.1 ผลการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
รายได้
โดยงบการเงินรวมของบริษัทสําหรับป 2559 มีผลกําไร 852.07 ลานบาท ในขณะชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2558 บริษัทมีผลกําไร 627.57 ลานบาท ซึ่งมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 224.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 35.77 โดยมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน ดังนี้
- รายไดจากการกอสรางเพิ่มขึ้น โดยป 2559 มีจํานวน 7,504.94 ลานบาท สําหรับป 2558 มีจํานวน 7,051.05
ลานบาท เพิ่มขึ้น 453.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.44 ซึ่งสามารถจําแนกรายไดจากสายผลิตภัณฑตาม
ประเภทของงานกอสรางตาง ๆ ไดดังนี้
- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทอาคารทีพ่ ักอาศัยในป 2559 มีจํานวน 5,759.46 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 31.09 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 0.54 จากป 2558 และ เพิ่มขึ้น 93.74 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ
1.66 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 เนื่องจากกลุมบริษัทไดเขารวมประมูลโครงการกอสรางตาง ๆ ทัง้ จากภาครัฐ
และภาคเอกชน และในป 2559 ไดมีการสงมอบโครงการเปนจํานวน 21 โครงการ
- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทอาคารสํานักงาน / อาคารพาณิชย มีจํานวน 362.20 ลานบาท
ลดลง 395.48 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 52.20 เนื่องจากไดมีโครงการแลวเสร็จในระหวางป 2559
- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทโรงแรมและรีสอรทในป 2559 มีจํานวน 700.85 ลานบาท เพิ่มขึน้
445.34 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 174.29 จากป 2558 และเพิ่มขึน้ รอยละ 100 จากป 2557 เนือ่ งจากเปน
โครงการใหมที่เริ่มดําเนินการกอสรางในป 2559
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- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในป 2559 มีจํานวน 333.87 ลาน
บาท เพิม่ ขึ้น 290.66 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 672.67 จากป 2558 จํานวน 43.21 ลานบาท ลดลง 129.46
หรือเทากับรอยละ 74.98 จากป 2557 เนือ่ งจากเปนโครงการที่อยูในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดงานเพื่อรอการ
สงมอบงาน สําหรับป 2558 และเปนโครงการใหมที่เริ่มดําเนินการกอสรางในป 2559
- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในป 2559 มีจํานวน 319.33 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 53.05 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 19.92 จากป 2558 จํานวน 266.28 ลาน เนื่องบริษทั ไดรับการ
ประมูลโครงการและเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการใหมในป 2559
- รายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงประเภทศูนยการคา/ซุปเปอรมารเก็ต/ชอปปง มอลลในป 2559 มีจํานวน
29.23 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 100 จากป 2558 และป 2557 เนื่องบริษัทไดรับการประมูลโครงการและเริ่ม
ดําเนินการกอสรางโครงการใหมในป 2559 โดยภาพรวมสรุปโครงสรางรายได ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
สายผลิตภัณฑ์ /กลุ่มธุรกิจ
จํานวน
% จํานวน
% จํานวน
%
รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรง
- อาคารทีพ่ ักอาศัย
5,759.46 76.74 5,728.37
81.24 5,634.63 81.79
- อาคารสํานักงาน/อาคารพาณิชย
362.21
4.83 757.68
10.75 1,081.56 15.70
- สถาบัน
- โรงแรมและรีสอรท
700.85
9.34 255.51
3.62
- โครงการสาธาราณูปโภคพืน้ ฐาน
333.87
4.45
43.21
0.61
172.67 2.51
- โรงงานอุตสาหกรรม
319.33
4.25 266.28
3.78
- ศูนยการคา/ซุปเปอรมารเก็ต
29.22
0.39
รายได้ จากการก่ อสร้ าง
7,504.94 93.48 7,051.05
96.50 6,888.86 97.25
รายไดจากการใหบริการหองพัก
338.09
4.21 138.96
1.90
104.89 1.48
ดอกเบี้ยรับ
7.23
0.09
11.10
0.15
22.71 0.32
เงินชดเชยคาเสียหาย
58.51
0.73
โอนกลับคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
40.99
0.51
12.33
0.17
3.46 0.05
โอนกลับประมาณการผลขาดทุนจากภาระตาม
สัญญารวมคา
0.91
66.47
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
34.21 0.48
รายไดอื่น
78.36
0.98
27.18
0.37
29.73 0.42
รายได้ รวม
8,028.12 100.00 7,307.09 100.00 7,083.86 100.00
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บริษัทมีรายไดรวมสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) ในป 2559 จํานวน 8,028.12 ลานบาท ป 2558
จํานวน 7,307.09 ลานบาท และป 2557 จํานวน 7,083.86 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 721.03 ลานบาท หรือ
เทากับ รอยละ 9.87 โดยสามารถแบงเปนรายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรง จํานวน 7,504.94 ลานบาท หรือ
เทากับ รอยละ 93.48 ของรายไดรวมสุทธิ และเปนรายไดจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงเพิ่มสูงสุดนับจากป
2553 เปนตนมา อยางไรก็ตามมูลคาของรายไดหลักจากการเปนผูรับเหมาโดยตรงสวนใหญมาจากประเภทงาน
อาคารที่พักอาศัย โรงแรมและรีสอรท อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย โครงสรางสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม และศูนยการคา ชอปปงมอลลตามลําดับ
รายได้ จากการให้ บริการห้ องพัก
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการหองพัก จํานวน 338.09 ลานบาท ในป 2559 และจํานวน 138.96
ลานบาท ในป 2558 เพิ่มขึ้น 199.14 ลานบาทหรือรอยละ 143.30 การเพิ่มขึ้นของรายไดเปนผลมาจากบริษัทซี
เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ในระหวางป 2559ไดเขาซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดอาคารเอท
ทองหลอ เรสซิเดนส ภายใตการบริหารงานของแบรนด “Akyra” ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของบริษัทในการขยาย
การดํ า เนิ น การไปในธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ในลั ก ษณะการขยายตั ว ไปข า งหน า และใช ก ลยุ ท ธ ล งทุ น ใน
อสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพ ทําเลที่ตั้งดี พรอมใชงานและสรางรายได ไดทันที
บริษัทซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดเขาซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดอาคารเอท ทองหลอ
เรสซิเดนส เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเปนเซอรวิสอพารทเมนทพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน
กลางใจเมือง ดวยจํานวนหองพัก 148 หอง ตั้งอยูที่ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขต
พระโขนง กรุงเทพมหานคร มีรายไดจากการใหบริการหองพักในป 2559 จํานวน 160.29 ลานบาท มีสัดสวน
เทากับรอยละ 47.41 ของรายไดคาบริการในงบการเงินรวม และมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2559 เทากับรอย
ละ 91.18
บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด (บริษัทยอย) โครงการ 1 Citadines Grand Central
Sriracha เริ่มเปดดําเนินการอยางเปนทางการในเดือนเมษายน 2558 เปนเซอรวิสอพารทเมนทพรอมสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยางครบครัน ดวยจํานวนหองพัก 136 หอง ตั้งอยูที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายไดจากการ
ใหบริการหองพักในป 2559 จํานวน 60.63 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.65 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 90 จากป
2558 จํานวน 31.98 ลานบาท มีสัดสวนเทากับรอยละ 17.93 ของรายไดคาบริการในงบการเงินรวม และมีอัตรา
การเขาพักเฉลี่ยในป 2559 เทากับรอยละ 81.31
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) สาขา 1 โครงการ แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนทเปน
เซอรวิสอพารทเมนทพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบครัน ดวยจํานวนหองพัก 166 หอง
ตั้งอยูที่ถนนหลังสวน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครมีรายไดจากการใหบริการหองพักในป 2559 จํานวน
117.18 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.19 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 10 จากป 2558 จํานวน 106.99 ลานบาท มี
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สัดสวนเทากับรอยละ 34.66 ของรายไดคาบริการในงบการเงินรวม และมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยในป 2559
เทากับรอยละ 84.68
ดอกเบีย้ รับ
บริษัทมีดอกเบี้ยรับในป 2559 จํานวน 7.23 ลานบาท โดยป 2558 มีจํานวน 11.10 ลานบาท ลดลง
จํานวน 3.87 ลานบาท เนื่องจากในระหวางป 2558 บริษัทเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากการลงทุนในตั๋วเงิน
ระยะสั้ น ที่ ไ ด รั บ ผลตอบแทนในรู ป ดอกเบี้ ย มาเป น การลงทุ น ในกองทุ น รวมที่ ไ ด รั บ ผลตอบแทนในรู ป การ
เปลี่ยนแปลงของมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน(รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5)
เงินชดเชยค่ าเสียหาย
บริษั ทได รับเงิน ชดเชยคาเสียหายจากบริษัท เคมปน สยาม จํากั ด จํานวน 58.51 ลานบาทใน
ระหวางป 2559 เนื่องจากศาลมีคําสั่งใหบริษัท เคมปน สยาม จํากัด ชําระเงินคาชดเชยคาเสียหายใหแกบริษัท
โอนกลับค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
บริษัทมีรายไดจากการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในป 2559 จํานวน 40.99 ลานบาท โดยป
2558 จํานวน 12.34 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 28.66 ลานบาท หรือรอยละ 232.33 และมีสัดสวนเทากับรอยละ
0.51 ของรายไดรวมสุทธิ ทั้งนี้เนื่องมาจากการโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของลูกหนี้การคา, ลูกหนี้อื่น และ
ลูกหนี้ประกันผลงานตามสัญญากอสราง ที่ไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเรียบรอยแลว
โอนกลับประมาณการภาระผลขาดทุนตามสัญญาร่ วมค้ า
บริษัทมีรายไดจากการโอนกลับประมาณการภาระผลขาดทุนตามสัญญารวมคา ในป 2558 จํานวน
66.47 ลานบาท ทั้งนี้ รายการรายไดจากการโอนกลับประมาณการภาระผลขาดทุนตามสัญญารวมคาเกิดขึ้น
จาก บริษัทไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด มีหนี้สินลนพนตัวและถูกเจาหนี้รายอื่นฟองลมละลาย โดยในวันที่ 19
ตุลาคม 2558 ศาลลมละลายกลางไดมีคําพิพากษาใหบริษัทไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ลมละลาย ดังนั้น
บริษัทจึงมีการพิจารณาตัดจําหนายประมาณการผลขาดทุนดังกลาว
รายได้ อ่ นื
บริษัทมีรายไดอื่นในป 2559 จํานวน 78.36 ลานบาท ป 2558 จํานวน 27.18 ลานเพิ่มขึ้นจํานวน
51.17 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 188.27 การเพิ่มขึ้นของรายไดอื่นประกอบดวย
1. รายไดอื่นจากการดําเนินงานบริษัทใหญจํานวน 24.71 ลานบาท ไดแก เงินปนผลรับ จํานวน 9.02 ลานบาท
กําไรจากการขายและปรับมูลคาเงินลงทุนชั่วคราว 6.43 ลานบาท กําไรจากการขายทรัพยสิน 4.07 ลานบาท
และอื่น ๆ จํานวน 5.19 ลานบาท
2. รายไดคาบริการอื่นจากบริษัทยอยจํานวน 26.46 ลานบาท
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ต้ นทุนจากการก่ อสร้ าง
สัดสวนตนทุนจากการกอสรางตอรายไดจากการกอสรางโดยป 2559 มีอัตรารอยละ 82.25 สําหรับ
ป 2558 มีอัตรารอยละ 86.08 หรือลดลงในอัตรารอยละ 3.83 โดยตนทุนที่สําคัญ ไดแก คาวัสดุอุปกรณการ
กอสราง คาแรงงาน และคาจางงานผูรับเหมาชวง รวมถึงคาเสื่อมราคาเครื่องจักรและอุปกรณ ตางๆ ซึ่งตนทุน
หลักของการกอสรางจะผันแปรไปตามรายไดที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามบริษัทมีการวางแผนในการควบคุมราคา
คาวัสดุกอสรางที่ใชในการผลิตกอสรางดังที่กลาวไปแลวขางตน และมีการนําเทคโนโลยีใหมเขามาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เชน การลงทุนในทาวเวอรเครนใหม พรอมทั้งมีการคิดคนวิธีการปฏิบัติงานใหม ๆ
อยูเสมอ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพใหกับงานกอสรางอีกทั้งยังทําใหสามารถลดและบริหารตนทุนในการ
เก็บงานไดอีกดวย นอกจากนี้แลวยังทําใหสามารถบริหารระยะเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานและกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ดานคาแรงงานบริษัทไดมีการวางแผนงานที่จะจัดตั้งโครงการพัฒนาชางฝมืออยางยั่งยืน โดยใน
ตลาดแรงงานปจจุบันชางฝมือที่มีความเชี่ยวชาญงานนั้นหายาก ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดตั้งศูนยฝกแรงงาน เพื่อ
เปนการเพิ่ม ชางฝมื อในตลาดแรงงานในประเทศ อีก ทั้งยั งเป นการเพิ่มโอกาสในการพัฒ นาศักยภาพของ
ชางฝมือ โดยเฉพาะแรงงานฝมือที่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะทางในแตละลําดับขั้นสายงาน โดยในป 2559
มีสัดสวนตนทุนคาแรงงานจากการกอสรางรอยละ 18.17 และในป 2558 มีสัดสวนดังกลาว 16.14 เพิ่มขึ้นรอย
ละ 2.03 การเพิ่มขึ้นของคาแรงงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานที่ตองมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกป และบริษัทยังคง
ใหความสําคัญตอการดูแลคุณภาพความเปนอยูของแรงงานเพื่อเปนการจูงใจใหแรงงานเกิดความรักองคกร มี
แผนงานการพัฒนาศักยภาพการเพิ่มขีดความสามารถ และคุณภาพความเปนอยูอยางตอเนื่อง (รายละเอียด
การพัฒนาศักยภาพแรงงาน หัวขอ 3. ปจจัยความเสี่ยง)
ต้ นทุนจากการให้ บริการห้ องพัก
บริษัทมีตนทุนจากการใหบริการหองพักในป 2559 จํานวน 215.17 ลานบาท จากป 2558 จํานวน
104.59 ลานบาท เพิ่มขึ้น 110.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 105.73 ตนทุนที่เพิ่มขึ้นเปนผลมาจากตนทุน
การใหบริการโครงการเอท ทองหลอ เรสซิเดนทที่บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย)
ไดเขาซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดในระหวางป 2559 ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารในป 2559 เทากับ 508.24 ลานบาท โดยป 2558 เทากับ 391.94 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ้ น 116.30 ลา นบาท หรื อเพิ่ ม ขึ้น ร อยละ 29.67 ซึ่ง เปน การเพิ่ ม ขึ้ น ของค า ใช จ า ยบริ ห ารสองส ว นคื อ
คาใชจายในการบริหารในสวนของบริษัทแมเพิ่มขึ้นจํานวน 46.49 ลานบาทซึ่ง คาใชจายหลักที่เพิ่มขึ้น ไดแก
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เนื่องจากคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ซึ่งเปนการ
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เพิ่มขึ้นจากการปรับฐานเงินเดือนและโบนัสตามผลประกอบการประจําปของบริษัท และในระหวางป 2559
บริษัทไดมีการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกระดับโดยมีการจัดการฝกอบรม
ทั้งที่บริษัทเปนผูจัดการฝกอบรมภายในโดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูแกพนักงานและมีการสง
พนักงานไปอบรมภายนอกเพื่อเปนการเพิ่มมุมมอง ทัศนคติใหพนักงานนํามาประยุกตใชในการทํางานใหงาน
ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุดและอีกสวนหนึ่งเปนคาใชจายในบริหารของบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้นจํานวน 69.80 ลาน
บาท ซึ่งค า ใชจ ายในการบริห ารสวนที่เพิ่ม ขึ้นมาจากคาภาษีโรงเรื อน 17.75 ล า นบาท คา ใชจ ายเกี่ ยวกับ
บุคลากรในสวนของบริษัทยอย 12.98 ลานบาทและคาใชจายในการบริหารอื่น 39.07 ลานบาท
ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ
คาใชจายอื่น ในป 2559 จํานวน 52.82 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2558 จํานวน
47.38 ลานบาท ลดลง 5.44 ลานบาท หรือรอยละ 11.48 คาใชจายอื่นไดแก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ง
เปนคาใชจายที่เกิดจากรายการหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทมีนโยบายในการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยหากมีขอบงชี้ถึง
ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ฐานะทางการเงิ น การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของลู ก หนี้ อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ บริ ษั ท จะ
ดําเนินการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทันที รวมถึงการติดตามทวงถามอยางตอเนื่อง และประมาณการผลขาดทุน
จากภาระหนี้สินจากคดีฟองรองและประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญารวมคา
ต้ นทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ในป 2559 จํานวน 64.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป 2558 จํานวน
44.87 ลานบาท หรือลดลง จํานวน 19.71 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 43.93 การเพิ่มขึ้นหลักของตนทุนทาง
การเงินป 2559 เปนผลมากจากตนทุนทางการเงินจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาซื้อโครงการเอท
ทองหลอ เรสซิเดนทในระหวางป 2559
ภาษีเงินได้
คาใชจายภาษีเงินได ในป 2559 มีจํานวน 151.36 ลานบาท เพิ่มขึ้น 132.81 ลานบาท หรือเทากับ
รอยละ 715.97 ป 2558 มีจํานวน 19 ลานบาท เนื่องจากป 2558 บริษัทใชสิทธิทางภาษีจากการนําหนี้สูญของ
บริษัทไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด มาเปนคาใชจายทางภาษีไดเต็มจํานวน เนื่องจากศาลลมละลายกลางมี
คําสั่งพิพากษาใหบริษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ลมละลาย
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กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในป 2559 บริษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 852.07 ลานบาท ในป 2558 จํานวน 627.57 ลานบาท
เพิ่มขึ้น จํานวน 224.50 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 35.77 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราสวน
แสดงความสามารถในการทํากําไรในรูปแบบตางๆ ไดดังนี้
อัตราส่ วนแสดงความสามารถใน
การทํากําไร (หน่ วย : ร้ อยละ)
อัตรากําไรขั้นตั้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558 2557
2559
2558
2557
18.55% 14.13% 11.55% 17.93% 14.08% 11.38%
12.79% 8.99% 6.19% 13.74% 9.48% 6.47%
10.61% 8.59% 5.16% 11.52% 9.06% 5.42%

14.2 ฐานะทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพยรวมของบริษัทตามงบการเงินรวมเพิ่มขึ้น สําหรับป 2559 จํานวน 9,523.22 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในป 2558 จํานวน 2,801.39 ลานบาท หรือเทากับ รอยละ 41.68 ซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพยตางๆ ดังนี้ สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 254.80 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 6.66
สาเหตุหลักมาจาก
- เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทนํารายไดที่ไดจากการดําเนินงานมาบริหารจัดการเพื่อใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดในรูปของดอกเบี้ยและกําไรจากการถือครองเงินลงทุนในระยะสั้น
- เงินจายลวงหนาใหผูรับเหมาชวงเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการวางแผนการควบคุมตนทุนการกอสราง ซึ่งเปน
การวางเงินมัดจําคาเหล็กที่ใชสําหรับการกอสราง โดยบริษัทมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมินราคาของเหล็กและ
วัสดุกอสรางอื่น ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ ราคาตลาด และมีการประเมินแนวโนมของราคาวัสดุดังกลาว การ
ประเมินราคาเหล็กและวัสดุอื่นๆ จะทําพิจารณาควบคูไปกับแผนงานกอสรางและปริมาณของที่ตองการใชใน
การกอสรางในระยะเวลา 1 ปขางหนา เพื่อเปนการควบคุมตนทุนการกอสรางใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว
สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 2,546.58 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 87.89 สาเหตุหลักมาจาก
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 162.99 ลานบาท ในป 2559 เนื่องจากบริษัทไดรับกําไรจากการตีราคา
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเผื่อขาย – บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (รายละเอียดปรากฏตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 16)

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3 หัวขอ 14 หนา 8

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากในระหวางป 2559 บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารท
เนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดซื้อกรรมสิทธิหองชุดอาคาร เอท ทองหลอ เรสซิเดนท ซึ่งมีมูลคา 2,495ลานบาท
- เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลงจํานวน 97.54 ลานบาท เนื่องจาก ในระหวางป 2559 บริษัท
ไดรับเงินคืนจากการวางค้ําประกันศาลเพงคดีการบินไทยจํานวน 48.36 ลานบาทและเงินประกันจากการค้ํา
ประกันกิจการรวมคาสยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ – กรุงธน จํานวน 35.00 ลานบาท เนื่องจากศาลมีคําพิพากษา
แลว และลดลงจากเงินรับลวงหนาของโครงการตาง ๆ ในระหวางป 2559 ตามลําดับ
หนีส้ ินรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินรวม
บริษัทมีหนี้สินรวม ในป 2559 จํานวน 4,721.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 1,611.47
ลานบาท หรือเทากับรอยละ 51.82 โดยมีรายการเคลื่อนไหวหลักที่สําคัญ ดังนี้
- เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจํานวน 172.75 ลานบาท เปนผลมาจากการซื้อสินคาและบริการสําหรับ
การดําเนินธุรกรรมตามประเพณีทางการคาทั่วไป ซึ่งเปนไปตามเครดิตเทอมที่ไดรับ และเปนไปตามขอตกลงที่
ไดตกลงกันไว
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 1,150.85 ลานบาท สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเปนผล
มาจากบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด (บริษัทยอย) ไดกูมยืมเงินมาจากสถาบันการเงินแหง
นึ่งในระหวางป 2559 เพื่อใชสําหรับซื้อกรรมสิทธิ์หองชุดอาคารเอท ทองหลอ เรสซิเดนท ซึ่งมียอดคงเหลือ
จํานวน 1,516.45 ลานบาทและลดลงเนื่องจากการไถถอนหุนกูในระหวางป 2559 จํานวน 365.60 ลานบาท
- เงินรับลวงหนาตามสัญญากอสรางเพิ่มขึ้นจํานวน 318.70 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับเงินจากผูวาจาง
ซึ่งปนโครงการใหมและเริ่มดําเนินการกอสรางในป 2559 เพื่อใชสําหรับเปนทุนในการดําเนินการกอสราง
โครงการ
นอกจากนี้แลว บริษัทไดดํารงไวซึ่งอัตราสวนของหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio)
ณ 31 ธันวาคม 2559 เทากับ 0.98 : 1 เทา ไมเกินตามเกณฑที่กําหนดไวที่ เทากับ 2.5 : 1 เทา
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สว นของผู ถือหุน ในป 2559 จํา นวน 4,802.19 ล า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากงวดเดีย วกัน ของป 2558
จํานวน 1,189.92 ลานบาท หรือ เทากับรอยละ 32.94 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นขององคประกอบหลักไดแก กําไรจาก
การดําเนินงาน 633.09 ลานบาท สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 381.63 ลานบาท องคประกอบอื่น
ของสวนขอผูถือหุนจํานวน 130.39 ลานบาทและทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 44.81 ลานบาท ตามลําดับ
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สภาพคล่ อง
ภาพรวมของการดําเนินงาน ในดานเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัท ป 2559 จํานวน
644.32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 จํานวน 255.99 ลานบาท เทากับรอยละ 65.92 การเพิ่มขึ้นเปนผลมาจาก
ผลการดําเนินงานในระหวางป 2558 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบอัตราสวนสภาพคลองในรูปแบบตางๆ ไดดังนี้
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
(หน่ วย : ร้ อยละ)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

งบการเงินรวม
2559
2558
1.32
1.42
0.58
0.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557 2559 2558 2557
1.48 1.48 1.43 1.48
0.86 0.93 0.95 0.86

14.3 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานอย่ างมีนัยสําคัญในอนาคต
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได จากบทที่ 3 ปจจัยความเสี่ยง หัวขอความเสี่ยงดานการเงิน
อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจในรอบปที่ผานมา บริษัทยังคงมีความมุงมั่นและพัฒนาระบบงาน
ดานตางๆ อยางตอเนื่อง อาทิเชน ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตนทุนของบริษัทใหมีความใกลเคียงกับ
สภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทมีนโยบายในการติดตามดูแลตนทุนตางๆ รวมถึงจัดใหมีเครื่องมือในการชวยติดตาม
ให ตน ทุน อยู ภายใตง บประมาณที่กําหนดไว รวมทั้ง บริ ษัท มีนโยบายขยายการดํ าเนินงานไปในธุ รกิ จอื่น ที่
เกี่ยวของ นอกจากธุรกิจรับเหมากอสราง ในลักษณะขยายตัวไปขางหนา เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรู
รายไดในธุรกิจอื่น อันไดแก เพื่อดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารทเมนทสรางใหมเพื่อการใหเชา และกลยุทธลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยที่ดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารทเมนทที่มีศักยภาพ ทําเลที่ตั้งดี พรอมใชงานและสามารถสราง
รายไดไดในทันที ถือเปนโอกาสในการเพิ่มชองทางการสรางรายไดใหแกบริษัทใหมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สวนที่ 3 หัวขอ 14 หนา 10

การรับรอง
ความถูกตองของขอมูล

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกตองของขอมูล
การรั บ รองความถู ก ตอ งของขอมู ล ในแบบแสดงรายการข อมูล ประจํ า ป นั้ น ใหก รรมการผู มี
อํานาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป พรอมทั้งมอบอํานาจใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทน
ดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูล
ที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอย อยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 ตอ
ผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งคลอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายสมชาย ศิริเลิศพานิช เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใช
ขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1.นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

กรรมการ

2. นายจิรโมท พหูสูตร

กรรมการ

ผูรับมอบอํานาจ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

กรรมการ

ลายมือชื่อ
.
.
.

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล/

ตําแหน่ ง
(1)
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
- รักษาการประธานกรรมการ,
รองประธานกรรมการ, กรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการจัดการ,
กรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- MBA Operation
Management
University of Scranton
Pennsylvania, USA
* การอบรม จาก IOD
DAP รุน 1/2003

- Master of Education (Curriculum
and Teaching
Methodology), Beijing
Languages and Cultural
University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ม.ธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิต สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา
* IOD DAP รุน 24/2004, DCP รุน
81/2006 และACP รุน 12/2006

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2558 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2555 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2544 - 2554

- กรรมการ
- กรรมการ, กรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส
- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด
แมเนจเมนท
- บจ.เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ.สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร
- บจ.นารายภัณฑ

2548 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2545 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน
2532 – ปจจุบัน
2543 – 2558

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ.แนเชอรัล พารค
- บมจ.โรงพิมพตะวันออก
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนดลีส
- บจ.โบทเฮาสหัวหิน
- บจ.อันดามัน ลองบีช รีสอรท
- บจ.เชียงใหม ฮ็อทสปริง
- บจ.รีสอรท โฮลดิ้ง
- บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง
- บจ.เอ็มเจแอล อินเตอร เทรด
- บจ. ไบรทลิลลี่ (ประเทศไทย)

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

นางอังสณา มั่นคงเจริญ
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน, กรรมการผูมี
อํานาจลงนาม, เลขานุการบริษัท,
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- Literature Chinese Language
(Economics and Trade), Beijing
Language and Culture
University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.
ธรรมศาสตร
- บัญชีบัณฑิต, นิติศาสตร บัณฑิต ม.
ธรรมศาสตร
- เนติบัณฑิต สํานักอบรม ศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา
* การอบรม จาก IOD DAP รุน 24/2004 ,
DCP รุน 79/2006 และACP รุน 12/2006
- The Oxford and County Secretarial
College
* การอบรม จาก IOD DAP รุน 2/2003

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2546 – ปจจุบัน
2540 – ปจจุบัน

-

-

ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการผูจัดการ

2556 – ปจจุบัน

- กรรมการ

2548 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2556 – 2557
2548 – 2554

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บลน. เว็ลธ เมจิก
- บมจ. มัลติแบกซ
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ. พรอสเพค คอนซัลติ้ง

- บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท
- บจ.แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท
-บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ.นารายณภัณฑ

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
ดร. อริชัย รักธรรม
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน, ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ
(ปี )
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คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- PH.D in Financial Economics –
Peter Drucker Graduate School of
Management, Claremont Graduate
School, CA-USA.
- Master of finance and Economics,
Claremont Graduate School, CAUSA.
- Master of Science in International
Finance, University of Idaho, USA
* การอบรม IOD โดย
DAP รุน 35/2004 ,
DCP รุน 61/2005 และ
ACP รุน 15/2006

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ

2550 – ปจจุบัน
2541 - 2555

- กรรมการ
- ผูอํานวยการสายงานการเงิน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ.น้ําตาลมิตรผล (สาขาประเทศจีน)

เอกสารแนบ 1 หนา 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
44

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- ปริญญาโท การเงิน Golden Gate
University
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย
- ประกาศนียบัตร TLCA Executive
Development Program รุนที่ 4, สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตร Senior Executive
Program รุนที่ 20, สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
* การอบรม จาก IOD DAP รุน 35/2005,
DCP รุน 79/2006 และACP รุน 12/2006
* การอบรม จาก TLCA Leadership
Development Program (LDP) รุน
3/2558

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 – ปจจุบัน
2557 - ปจจุบัน
2555 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2550 – ปจจุบัน
2547 – ปจจุบัน
2543 – ปจจุบัน
2552 – 2554

ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจ. แอคมิ 1975
-บจ. ดารค ฮอรส ดีเวลลอปเมนท
- บจ.บริหารสินทรัพย ไนทคลับ แคปปตอล
- บจ. สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น
- บจ. สตีลเลอร สตีล เวิรคส
- บจ. แพรคติคัม เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ. สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร
- คณะกรรมการบริหาร สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (สสว.)

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายจิรโมท พหูสูตร
- กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม และผูชวยกรรมการผูจัดการ

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

อายุ
(ปี )
34

- 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 รุน 105/2013

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
11.02

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
บุตรชายของนายสุขุม
พหูสูตร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2558 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2551 - 2552

- กรรมการ
- กรรมการ
- Financial Analyst in
Investment and
Development Team

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ. เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมแนจเมนท
- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท
- บจ. เอ็น แอนด เจ บิลดิ้ง
- บจ. เอ็น แอนด เจ แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- Pacific Star International (Thailand)
Bangkok

เอกสารแนบ 1 หนา 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายไพศาล ตั้งยืนยง
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

อายุ
(ปี )
52

-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน
วิทยาเขตเมดิสัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยแหงรัฐวิสคอนซิน
วิทยาเขตเมดิสัน สหรัฐอเมริกา
* การอบรม จาก IOD
DAP รุน 28/2004

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2559 – ปจจุบัน
2554 - 2558

- กรรมการอิสระ
- รองกรรมการผูจัดการอาวุโส
- กรรมการบริหาร ฝายบริหาร
การกอสราง,กรรมการและ
กรรมการบริหาร
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2546 - 2553

2548 – 2553
2547 - 2553
2547 - 2553
2546 - 2553
2546 - 2553
2546 – 2553
2546 – 2553
2546 - 2548

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บมจ. แนเชอรัล พารค
- บมจ.ยูซิตี้ ชื่อเดิม บมจ.แนเชอรัล พารค

- บจ. พารค ควิซีน
- บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล พันวา
- บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท
- บจ. แนเชอรัล เรียลเอสเตท
- บจ.เคมปนสยาม
- บจ.แนเชอรัล พารค วิลล
- บมจ.ซินเท็ค
- บมจ.แปซิฟค แอสเซ็ท

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายสุขุม พหูสูตร
- รองกรรมการผูจัดการ

อายุ

นายจิรโมท พหูสูตร
- กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลง
นาม และผูชวยกรรมการผูจัดการ

34

(ปี )
72

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
Master Degree of Civil
Engineering, M.S.C.F.
(University of the
Philippines)
- 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 รุน 105/2013

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
4.80

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
บิดาของนายจิรโมท และ
นางสาวณิชยา พหูสูตร

11.02

บุตรชายของนายสุขุม พหูสูตร

ช่ วงเวลา
2547 – ปจจุบัน

2558 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2551 - 2552

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ (5)
- รองกรรมการผูจัดการ
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

- กรรมการ
กรรมการ,
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- Financial Analyst in
Investment and
Development Team

- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจ. เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมแนจเมนท
- บจ. ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- บจ. แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท
แอนด แมเนจเมนท
- บจ. เอ็น แอนด เจ บิลดิ้ง
- บจ. เอ็น แอนด เจ แอสเซ็ท แมเนจเมนท
- Pacific Star International (Thailand)
Bangkok

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
11.00

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
บุตรสาวของนายสุขุม
พหูสูตร

0.06

- บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา),
มหาวิทยาลัย ขอนแกน

ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)

อายุ
(ปี )

นางสาวณิชยา พหูสูตร

36

- Master Degree, Risk Management,
Reading University, UK

นายณยศ ปสัญธนะกูล
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

40

- 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

นางจงจิต วิธีกล
- ผูอํานวยการฝายการเงิน

67

นายสุวิชา เศวตศิลา
- ผูอํานวยการฝายกอสราง 1

58

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)

2558 – ปจจุบัน

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

2545 – ปจจุบัน

- ผูชวยกรรมการผูจัดการ

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

-

2542 – ปจจุบัน

- ผูอํานวยการฝายการเงิน

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

-

2538 – ปจจุบัน

- ผูอํานวยการฝายกอสราง 1

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

เอกสารแนบ 1 หนา 8

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายวีระพงษ ตั้งเบญจากุล
- ผูอํานวยการฝายกอสราง 2

อายุ

นายธวัชชัย ติรไพโรจน
- ผูอํานวยการฝายกอสราง 3

57

นายชินทัต ณ ระนอง
- ผูอํานวยการฝายกอสราง 4

48

นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ
- ผูอํานวยการฝายประมาณราคา
และประมูลราคา และเทคนิค
วิศวกรรม
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
- ผูอํานวยการฝายกํากับสัญญาและ
ตนทุน

53

(ปี )
58

51

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(โยธา), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(โยธา), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(โยธา), มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

-

- วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (โยธา),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

2547 – ปจจุบัน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ (5)
- ผูอํานวยการฝายกอสราง 2 - บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

2550 – ปจจุบัน
2547 - 2550

- ผูอํานวยการฝายกอสราง 3
- ผูจัดการโครงการกอสราง

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

-

2552 – ปจจุบัน
2546 - 2551

- ผูอํานวยการฝายกอสราง 4
- ผูจัดการโครงการกอสราง

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

-

2533 – ปจจุบัน

- ผูอํานวยการฝายประมาณ
ราคาและประมูล และเทคนิค
วิศวกรรม

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

0.01

-

2555 – ปจจุบัน

- ผูอํานวยการฝายกํากับ
สัญญาและตนทุน
- ผูจัดการสวนสัญญาและ
ควบคุมตนทุน

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

ช่ วงเวลา

2540 - 2555

เอกสารแนบ 1 หนา 9

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
- ผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒทิ าง
การศึกษา
(2)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ชลประทาน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, (การ
จัดการงานกอสราง),
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช
- นิติศาสตรบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ
ราช
- ประกาศนียบัตร วิชาวา
ความ, สภาทนายความ
- ประกาศนียบัตร เนติบัณฑิต
, เนติบัณฑิตยสภา

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
0.00

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ช่ วงเวลา
2537 – ปจจุบัน

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- ผูอํานวยการฝายประกัน
คุณภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน

หมายเหตุ :- * การอบรมจาก สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
DAP = Director Accreditation Program,
DCP = Director Certification Program ,
ACP = Audit Committee Program

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หนา 10

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
2. หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้หนาที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถือหุน ของบริษัทใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของและขอพึงปฎิบัติที่ดี
- ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในเบื้องตน แกคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบขอบังคับ ของหนวยงานทางการที่
กํากับดูแล และขอพึงปฎิบัตดิ านการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
- ประสานงานใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศ ตอหนวยงานที่กํากับดูแล ใหเปนไปตามทีก่ ําหนด
- ใหขอมูลแกผูถือหุน ทัว่ ไป ใหรับทราบถึงสิทธิตางๆ และขาวสารของบริษัท

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หนา 11

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทยอย (ณ 31 ธันวาคม 2559)
แผนผังโครงสรางการถือหุน ของบริษทั

คําอธิบายตัวยอชื่อบริษทั
1. SCR : บริษทั เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
2. SAM : บริษท
ั ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด // จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนชําระบัญชีเมื่อ 26 ธันวาคม 2559
3. N Ville : บริษทั แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด
4. CSM : บริษทั ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ เมื่อ 9 ตุลาคม 2558
5. NHSU : บริษทั แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด
6. SMJV : กิจการรวมคาซินเท็ค – ไมวาน // บจ. ไมวาน (ประเทศไทย) ลมละลายเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
7. SVK : กิจการรวมคา สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ – กรุงธน
8. BEM : บริษท
ั รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) // เปลี่ยนชื่อจาก BMCL เมื่อ 4 มกราคม 2559 ลดสัดสวนเหลือ 0.49
9. BC : บริษทั บางกอกคลับ จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร
นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

ดร.อริชัย รักธรรม
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
นายไพศาล ตั้งยืนยง
นายจิรโมท หหูสูตร
นายสุขุม พหูสตู ร
นางสาวณิชยา พหูสูตร
นายณยศ ปสัญธนะกูล
นางจงจิต วิธีกล
นายสุวิชา เศวตศิลา
นายวีระพงษ ตั้งเบญจากุล
นายธวัชชัย ติรไพโรจน
นายชินทัต ณ ระนอง
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
หมายเหตุ :

SYNTEC
//
/
/
/
/
//
/
//
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

/ = กรรมการอิสระ

บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม
SCR SAM N Ville CSM NHSU
//
//
//
//

//
//

//

//

// = กรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

กิจการร่ วมค้ า
SMJV
SVK
///
///

บริษัทอื่น
BEM
BC

///
//

/// = กรรมการ

* = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 2 หนา 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และ
หัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษทั (Compliance)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท
1. หัวหนางานตรวจสอบภายใน
- นายพรอนันต วงษนิพนธ ตําแหนง ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท เศรษฐศาสตร
- ประสบการณทํางาน งานดานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน และงานดานตรวจสอบภายใน
บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
- การฝกอบรม
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย จากสมาคมผู
ตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน : สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ
 Internal Audit Model Considerations : จากสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย
 Audit Change from Internal Auditor to Consultant : จากสมาคมผูตรวจสอบภายใน
แหงประเทศไทย
2. หัวหนางานกฎระเบียบและขอบังคับ (งานกํากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท)
- นางสาวรัฐปวีร ลาภนาน ตําแหนง เจาหนาที่อาวุโส สวนกฎระเบียบและขอบังคับ
(รักษาการผูจัดการ สวนกฎระเบียบและขอบังคับ)
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป และ ปริญญาโท วิทยาการจัดการ
- ประสบการณทํางาน งานดานเลขานุการบริษัท บจ. ออสสิริส ฟวเจอรส (3 ป)
บจ. ธนบุรี พาณิชย ลีสซิ่ง (5 ป)
- การฝกอบรม
 Basic Finance for IR 2015 : SET
 Financial Instruments for IR 2015 : SET
 CSR Report in Annual Report 2015: SET
 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2015: IOD
 Fundamentals for Corporate Secretaries Class 2/2015 : TLCA
 Advances for Corporate Secretaries Class 2/2016 : TLCA
 CSR for Corporate Sustainability 2016 : SET
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

 Company Secretary Program (CSP) Class 73/2016 : IOD
 Company Reporting Program (CRP) Class 15/2016 : IOD
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางาน
หัวหนางานกฎระเบียบและขอบังคับมีหนาที่ความรับผิดชอบในการเปนศูนยกลางการ
กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
นโยบาย และข อกํ า หนดของหน ว ยงานทางการที่เ กี่ย วข อง เชน ตลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทย
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงาน
ทางการอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายดานการปฎิบัติตามเกณฑ (Compliance
Policy) โดยกําหนดใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมการจั ด การ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง
หนวยงานภายในที่เกี่ยวของ รวมถึงพนักงานทุกทาน ตองปฎิบัติงานดวยความถูกตองตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของดังกลาว โดยมีการ
สื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อใหตระหนักวาทุกทานมีหนาที่ และความรับผิดชอบในการศึกษาและทํา
ความเขาใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ นโยบาย และขอกําหนดของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ
ในงานที่ตนรับผิดชอบ และปฎิบัติใหถูกตองครบถวน เปนไปตามเกณฑที่กําหนดอยางเครงครัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3 หนา 2

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพยสิน

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
การวัดมูลคายุติธรรม
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวยที่ดิน ราคา
ทุนจํานวน 100 ลานบาท มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระตามเกณฑราคาตลาดจํานวน 199
ลานบาท ตามรายงานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 และอาคารชุดราคาตามบัญชีจํานวน 3 ลานบาท
และ 1 ลานบาท ตามลําดับ มีราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระลาสุด ตามเกณฑราคาตลาด
จํานวน 11 ลานบาท ตามรายงานลง 14 กุมภาพันธ 2560
การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เปนโฉนดที่ดินเนื้อที่ 55
ไร 1 งาน 43 ตารางวา รวม 6 โฉนด ราคาทุน 99.64 ลานบาท พรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินทั้งที่มีอยูแลว
และ/หรือที่จะมีขึ้นในภายหนา ไดถูกจดทะเบียนจํานองเพื่อเปนประกันหนี้วงเงินหนังสือค้ําประกันกับ
ธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่งในวงเงิน 700 ลานบาท

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4 หนา 1

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่ มี -

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5 หนา 1

