แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรั คชั่น จํากัด (มหาชน)

สารจากประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
และ กรรมการผู้จัดการ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกท่าน
ในปี 2561 ที่ผ่านมาซิ นเท็คได้มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพ
งานก่อสร้างและบริ การควบคู่ไปกับการดําเนิ นธุ รกิจ โดยยึด
มัน่ ในหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม
ซื่ อสัต ย์ โปร่ งใส มี ค วามรั บผิ ด ชอบต่ อ สังคม สิ่ งแวดล้อม
และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมทุกฝ่ าย และผลจาก
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจจริ งของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว ทําให้ในปี ที่
ผ่านมาบริ ษทั ได้รับรางวัลและประกาศนี ยบัตรจากหน่วยงาน
และองค์กรต่ างๆ ได้แ ก่ (1) ได้รับการรั บรองฐานะสมาชิ ก
แนวร่ วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(2) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่ อบริ ษทั จดทะเบียน Thailand
Sustainability Investment 2018 หรื อ “หุ น้ ยัง่ ยืน” (3) ได้รับ
Certificate of ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน์ (4)
ได้รับรางวัลผูบ้ ริ หารสูงสุ ดดีเด่นและรางวัลบริ ษทั จดทะเบียน
ด้านผลการดําเนินงานยอดเยีย่ ม (ในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง
3,000 – 10,000 ล้านบาท) จาก SET Award 2018 (5)ได้รับ
ประกาศนี ยบัตร Sustainability Report Award 2018 รายงาน
ความยัง่ ยืน และบริ ษทั ยังคงระดับความน่าเชื่ อถือจากการจัด
อันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยูใ่ นระดับ BBB/Stable

ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษ ทั มี โ ครงการที่ อยู่ร ะหว่า งการ
ก่ อ สร้ า งทั้ งสิ้ นจํ า นวน 26 โครงการ ทั้ งในกรุ งเทพฯ
ปริ ม ณฑล และต่ า งจัง หวัด คิ ด เป็ นมู ล ค่ า โครงการทั้ง สิ้ น
22,738 ล้านบาท โดยรับรู ้รายได้แล้ว 12,381 ล้านบาท และมี
มูลค่ างานคงเหลื อ (Backlog) 10,357 ล้านบาท ซึ่ งสามารถ
รับรู ้รายได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564

สุดท้ายนี้ บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ขอขอบคุ ณ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ ายที่ ไ ด้ ใ ห้ ก าร
สนับสนุนการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ด้วยดีเสมอมา และขอให้
เชื่อมัน่ ได้วา่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนจะร่ วม
แรงร่ วมใจ ทุ่ ม เทในการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ มี ค วาม
เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และดํา เนิ น งานโดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
รั บผิ ดชอบต่อ สัง คมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อ การเติ บ โตทางธุ รกิ จ
อย่างยัง่ ยืนต่อไป

สํา หรั บ ผลการดํา เนิ น งานในปี ที่ ผ่ า นมา บริ ษ ัท มี
รายได้ร วมจํา นวน 7,428.31 ล้า นบาท ซึ่ งเป็ นการปรั บตัว
ลดลงจากปี 2560 ที่มีจาํ นวน 9,156.70 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่า
1,728.396 หรื อร้ อยละ 18.87 กําไรสุ ทธิ ลดลง จาก 985.15
ล้านบาท เหลือ 598.84 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นมูลค่ า 386.31
ล้านบาท หรื อร้อยละ 39.21 เนื่ องจากการแข่งขันทางธุ รกิจที่
สูงขึ้นและส่ วนต่างกําไรที่ได้รับจากการจัดซื้ อวัสดุลดลง

นายจิรโมท พหูสูตร
กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

สารบัญ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้ างการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10.ความรับผิดชอบต่อสังคม
11.การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12.รายการระหว่างกัน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
14.การวิเคราะห์และคําอธิบายฝ่ ายจัดการ
การรั บรองความถูกต้ อง
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร
ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริ ษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริ ษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
• ข้ อมูลทั่วไป
ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (”บริ ษัท”) เดิมชื่อ “บริ ษัท สยาม ซินเท็ค
คอนสตรั คชั่น จํ ากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลที่จัดตังขึ
้ น้ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2531
จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํ ากัดเมื่ อวันที่ 14 ตุลาคม 2535 และจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2536 โดยที่อยู่จดทะเบียนมีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63
(เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110 และมีสํานักงานสาขาแห่งที่หนึ่ง ตังอยู
้ ่
เลขที่ 61 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การรับเหมาก่อสร้ างและธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อบริ การห้ องพัก หรื อเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
การประกอบธุรกิจหลักของบริ ษัทยังคงไว้ ซงึ่ การดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้ าง
จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ให้ บริ การตังแต่
้ เ ริ่ มแรกจนกระทั่งก่ อสร้ างอาคารเสร็ จสมบูรณ์ ในลักษณะที่
เรี ยกว่า “จุดเดียวเบ็ดเสร็ จ” ซึ่งหมายรวมตังแต่
้ งานขันเตรี
้ ยมการ งานเสาเข็ม งานฐานราก งานป้องกันดินทลาย งาน
โครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานภูมิ ส ถาปั ตยกรรม และงานวิ ศวกรรมระบบ ได้ แ ก่ งานระบบไฟฟ้ า งานระบบ
เครื่ องจักรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟต์ งานระบบเครื่ องปรับอากาศ และงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ในตัวอาคาร
เป็ นต้ น
การรั บงานก่ อสร้ างของบริ ษัท ได้ ดําเนิ นการตามขัน้ ตอนอย่างถูกต้ องเหมาะสม ทัง้ ในกรณี ที่ผ้ ูว่าจ้ างเป็ น
หน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อภาคเอกชน ซึ่งจะมี การกํ าหนดขัน้ ตอน วิ ธีการเสนอราคา กรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการ และเงื่ อนไขการก่อสร้ างที่แตกต่างกันออกไป หากบริ ษัทได้ รับการคัดเลือกผ่านการเจรจาต่อรองราคาและ
ระบุเงื่อนไขการก่อสร้ างที่พอใจทุกฝ่ ายเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงเกิดการว่าจ้ างให้ ก่อสร้ างในที่สดุ
โดยทัว่ ไปบริ ษัทจะเป็ นผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้ าง เว้ นแต่เป็ นโครงการขนาดใหญ่หรื อต้ องใช้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านในการก่อสร้ าง อาจพิจารณาเข้ าร่ วมดําเนินการในลักษณะกิ จการร่ วมค้ ากับบริ ษัทอื่ น ซึ่งก่อให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเทคนิคในการทํางาน การเรี ยนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ องค์ความรู้ด้านต่างๆ ส่งเสริ มการพัฒนาด้ าน
นวัตกรรม และถือเป็ นการขยายศักยภาพการทํางานของบริ ษัท เพื่อเปิ ดโอกาสในการเข้ าร่วมการประมูลโครงการใหญ่
ทังภาครั
้
ฐบาลและเอกชนต่อไปในอนาคต
สําหรับแรงงานในการก่อสร้ างนัน้ บริ ษัทมีคนงานรายวันของตนเองส่วนหนึง่ และอีกส่วนหนึ่งมาจากการว่าจ้ าง
ผู้รับจ้ างช่วงที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนไว้ กบั บริ ษัทอย่างถูกต้ อง ซึ่งจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติผ่านเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนดไว้ ซึ่งข้ อดี
ในส่วนนี ้คือสามารถกําหนดปริ มาณคนงานตามความต้ องการในแต่ละช่วงเวลาได้ อย่างเหมาะสม นํามาซึ่งการควบคุม
ค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 1 หน้ า 1

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

• กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
ตารางแสดงกลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท ซึ่ ง ถื อ หุ้ น เกิ น กว่ า ร้ อยละ 5 ของทุ น ที่ ชํ า ระแล้ ว ณ วัน ที่
28 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
กลุม่ ผู้ถือหุ้น (เกินร้ อยละ 5 ของทุนที่ชําระแล้ ว)
จํานวนหุ้น
ร้ อยละ
นายจิรโมท พหูสตู ร
188,982,560
11.811
น.ส.ณิชยา พหูสตู ร
176,031,760
11.002
นายสุขมุ
พหูสตู ร
107,766,600
6.735
รวมทังสิ
้ ้น
472,780,920
29.548
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่ านิยม และกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษัท
วิสัยทัศน์
เป็ นผู้ นํ า ในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ างที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในเรื่ องคุ ณ ภาพ เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย
ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1. พัฒ นาบุค ลากรให้ มี ทัก ษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ย วชาญในงานก่ อ สร้ าง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงาน
คุณภาพสูง
2. พัฒนาวิธีการทํางานโดยใช้ นวัตกรรม เพื่อสร้ างความเป็ นผู้นํา
3. บริ หารต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4. รักษาพันธะสัญญา เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า
5. ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ างโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อม
อย่างมีมาตรฐาน
วัฒนธรรม
บริ ษัทมีการสร้ างและปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมของบริ ษัทอย่างเข้ มแข็งมาช้ านาน เปรี ยบเสมือนการสร้ างตึกสูงนัน้
สิ่งสําคัญอยูท่ ี่การวางรากฐานที่มนั่ คงแข็งแรง วัฒนธรรมของบริ ษัทก็เช่นกัน เมื่อได้ รับการปฏิบตั ิและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
แล้ ว จะสามารถหล่อหลอมให้ ทุกคนมีความเป็ นนํ ้าหนึ่งใจเดียวกัน สร้ างสรรค์และฟั นฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ร่ วมกัน เพื่ อ
ประโยชน์ในการสร้ างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานอย่างสูงสุด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี ้
1. เราจะช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการทํางาน
2. เราจะแบ่งปั นทรัพยากรซึง่ กันและกัน
3. เราจะพัฒนาองค์กรไปด้ วยกัน
4. เราจะเปิ ดใจพูดคุยระหว่างกัน
5. เราจะใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่ามากที่สดุ
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วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาว
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องการก่อสร้ างอาคารทุกรู ปแบบ และรับงานก่อสร้ าง
แบบครบวงจร โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะดําเนินการก่อสร้ างด้ วยความปลอดภัยสูงสุด และในช่วง 3-5 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัท
ตังเป
้ ้ าหมายให้ มีรายได้ ตดิ 1 ใน 5 ของกลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย
กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจ
“Good Man Good Job” หรื อ “คนดี งานดี” ยังคงเป็ นประเด็นหลักที่บริ ษัทใช้ ในการกําหนดกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจอย่างเข้ มข้ น ต่อเนื่อง 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2559 – 2561 โดยมุ่งเน้ นด้ านการบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันให้ แก่บริ ษัทและลูกค้ า ดังนี ้
1. คุณภาพ โดยมุง่ เน้ นการก่อสร้ างที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาชีพ ให้ บริ การอย่างครบวงจร และสร้ างสรรค์งานที่ได้
คุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลด้ านความปลอดภัยแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริ มให้ เกิ ด
นวัตกรรมในการทํางานครอบคลุมทุกด้ าน
2. เวลา โดยการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลูกค้ าว่าจะได้ รับการส่งมอบงานที่ตรงตามกํ าหนด และเป็ นไปตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาว่าจ้ างการก่อสร้ างอย่างครบถ้ วน
3. ค่าใช้ จา่ ย โดยการบริ หารต้ นทุนโครงการและต้ นทุนการก่อสร้ างอย่างเหมาะสม เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถแข่งขันในธุรกิจได้
4. ความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยดําเนินงานด้ วยหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดี ส่งเสริ มให้
พนัก งานทุก คนปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณ และร่ ว มกัน รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อม โดยเฉพาะการดูแลให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมบริ เวณชุมชน สังคม ผู้อยูอ่ าศัยรอบพื ้นที่การก่อสร้ างอย่างน้ อยที่สดุ
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ โดยมีลําดับเหตุการณ์ และประเด็น
สําคัญต่างๆ ดังนี ้
2531 - ธั น วาคม บริ ษั ท สยาม ซิ น เท็ ค คอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด จดทะเบี ย นจั ด ตั ง้ บริ ษั ท จํ า กั ด ด้ วยทุ น จด
ทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่ อดํ าเนิ นธุรกิจ รั บเหมาก่อสร้ าง โดยการร่ วมทุน ระหว่างบริ ษัทไทย และกลุ่ม
บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างสิงคโปร์ 3 กลุม่
2536 - ตุล าคม แปรสภาพจากบริ ษั ท จํ า กัด เป็ นบริ ษั ท มหาชนจํ ากัด เพื่ อ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการเสนอขายหุ้น ต่อ
ประชาชนทั่ ว ไป และเข้ าจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยเปลี่ ย นชื่ อ จาก
บริ ษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด เป็ น บริ ษัท สยาม ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
- กรกฎาคม เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อย
2543 - สิงหาคม เข้ าสูก่ ระบวนการปรับโครงสร้ างหนี ้ เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแบบลอยตัว
2544 - มี น าคม ศาลล้ มละลายกลางมี คําสั่ง เห็นชอบด้ วยแผนฟื ้นฟูกิจการ ตามมติที่ประชุมเจ้ าหนี ย้ อมรับ ด้ วย
คะแนนสียงร้ อยละ 80
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2545

2546

2547

2548
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- มิ ถุน ายน ลดทุนจดทะเบี ยนจาก 397,060,000 บาท คงเหลื อ เพี ยง 3,970,000 บาท และภายในเดื อ น
เดี ย วกั น นั น้ ทํ า การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 3,970,000 บาท เป็ น 400,000,000 บาท ตามแผนการ
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้
- เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารลงทุนในบริ ษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จํากัด (บริ ษัท
ร่วม) เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ด้ วยทุนจดทะเบียน 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 25.00 จํานวน 600,000 หุ้น เป็ นเงิน 60,000,000 บาท
- เมษายน ศาลล้ ม ละลายกลางมี คํ า สั่ง ยกเลิ ก การฟื ้น ฟู กิ จ การ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ ป ฏิ บัติ ต ามแผนการ
ปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ได้ เป็ นผลสําเร็ จ
- กรกฎาคม เปลี่ ยนรอบระยะเวลาบัญ ชี จากเดิม วันที่ 1 กรกฎาคม สิ น้ สุด 30 มิ ถุนายนของปี ถัดไป เป็ น
วัน ที่ 1 มกราคม สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคมของปี เดี ย วกัน โดยเริ่ ม ใช้ ร อบระยะเวลาบัญ ชี ใ หม่ ตัง้ แต่วัน ที่
1 กรกฎาคม 2546 สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2546 เป็ นครัง้ แรก และยึดถือปฏิบตั จิ ากนันเป็
้ นต้ นมา
- กรกฎาคม ลงนามในหนังสื อสัญญากิ จการร่ วมค้ าสยามซิน เท็ค – วิจิตรภัณฑ์ - กรุ งธน (กิ จการร่ วมค้ า)
โดยมีสดั ส่วนการลงทุนร้ อยละ 51.00 : 24.50 : 24.50 ตามลําดับ เพื่อเสนอราคาการก่อสร้ างโครงการ
ของบริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสัญญามีมลู ค่า 875,000,000 บาท
- ธันวาคม ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท จาก 400,000,000 บาท เ ป็ น
1,600,000,000 บาท จํานวน 1,600,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1 บาท โดยเพิ่มทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน
1:4
- เมษายน เปลี่ ยนชื่ อบริ ษัทตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น จากเดิม บริ ษัท สยาม ซิน เท็ค คอนสตรั คชั่น จํ ากัด
(มหาชน) (Siam Syntech Construction Public Company Limited) เปลี่ ยนเป็ น บริ ษัท ซินเท็ ค
คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (Syntec Construction Public Company Limited)
- พฤษภาคม จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงชื่ อ บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท ซิ น เท็ ค คอนสตรั ค ชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)
(Syntec Construction Public Company Limited) ตามหนังสือรับรองและหนังสือบริ คณห์สนธิ ซึ่งออก
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
- สิงหาคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ อนุมตั ยิ ้ ายการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท จากหมวดการฟื น้ ฟู
กิจการ (REHABCO) ไปยังกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้ าง หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมี ผ ลตั ง้ แต่
วันที่ 10 กันยายน 2547 เป็ นต้ นไป เนื่องจากบริ ษัทมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานเป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด
- พฤศจิกายน บริ ษัทกับบริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ได้ ทําสัญญาร่ วมกิจการค้ าเบื ้องต้ น เมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2548 เพื่อร่ วมกันจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อเสนอราคาโครงการก่อสร้ างบ้ านเอื ้ออาทรของการเคหะ
แห่งชาติ ประกอบด้ วยส่วนของผู้ร่วมค้ าดังนี ้ บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ร้ อยละ 65 และ
บริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ร้ อยละ 35
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารเข้ าร่วมลงทุนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในนาม Syntec
Construction PCL. (LLC) เพื่อประกอบธุรกิจการรับเหมาก่อสร้ างในต่างประเทศ ด้ วยทุนจด ทะเบี ย นมู ล ค่ า
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36,700,000 AED (UAE DIRHAM) โดยบริ ษัทลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 46 มูลค่า 16,882,000 AED (UAE
DIRHAM)
- มิ ถุ น ายน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นตามสั ด ส่ ว นในบริ ษั ท
แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จํากัด (บริ ษัทร่ วม) โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00 จากทุนจดทะเบียนเดิม
240,000,000 บาท จํ า นวน 2,400,000 หุ้น ลดลง 90,000,000 บาท จํ า นวน 900,000 หุ้น เหลื อ เพี ย ง
150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุ้น จึงทําให้ บริ ษัทมีมลู ค่าเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมนี ้ 37,500,000 บาท
จํานวน 375,000 หุ้น
- พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการขายหุ้นของบริ ษัทร่ วมที่ถือครองมาก่อนการปรับ
โครงสร้ างหนี ้ คือหุ้นของบริ ษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สยาม จํากัด (N-Siam) โดยขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมใน N-Siam
คือ Al Manar Limited และ/หรื อบุคคลที่ Al Manar Limited กําหนด ในราคาที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
(Par Value) ซึง่ มีมลู ค่าการขายทังสิ
้ ้น 384,998,500 บาท
- มกราคม Syntec Construction PCL. (LLC) เรี ยกชําระค่าหุ้นครัง้ แรกมูลค่า 10,000,000 AED (UAE
DIRHAM) หรื อร้ อยละ 27.25 ของทุน จดทะเบี ย นทัง้ หมด ดัง นัน้ บริ ษัท ต้ องจ่ ายชํ า ระค่าหุ้น ตามสัด ส่ ว น
มูลค่า 4,600,000 AED (UAE DIRHAM) หรื อคิดเป็ น 43,830,000 บาท
- ตุลาคม ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เลิกลงทุน ในบริ ษัทร่ วมทุน Syntec Construction PCL.
(LLC) เนื่ อ งจากผลการดํ า เนิ น งานในบริ ษั ท ร่ ว มทุ น ดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ นไปตามเป้ าหมายที่ ตั ง้ ไว้ โดยมี
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินระดับโลก
- มี น าคม ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ จั ด ตั ง้ บริ ษั ท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ ท แมเนจเม้ นท์ จํ า กั ด
(บริ ษัทย่อย) เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้ เช่า ด้ วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
จํานวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 52.00 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงิ นลงทุน
52,000,000 บาท จํานวน 520,000 หุ้น
- กรกฎาคม ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ซื อ้ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ครั ง้ ที่ 1 จากบริ ษั ท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุ้น เพิ่มอี ก
50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุ้น เป็ น 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุ้น โดย บ ริ ษั ท ถื อ หุ้ น
ร้ อยละ 52.00 เมื่อเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้ วจึงคิดเป็ นเงินลงทุนของบริ ษัท มูลค่า 78,000,000 บาท จํ านวน
780,000 หุ้น
- ตุลาคม ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมี มติจัดตังบริ
้ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท แซม เอช อาร์ จํ ากัด
(บริ ษั ท ย่ อ ย) เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ การบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ โรงแรม เซอร์ วิ ส อพาร์ ทเม้ นท์ และ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการให้ เช่าอื่นๆ ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท โดยบริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 99.97 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 999,700 บาท จํานวน 9,997 หุ้น และ
บริ ษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํ ากัด (บริ ษัทย่อย) เพื่ อประกอบธุรกิจการบริ หารงานโรงแรม เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์ และอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการให้ เช่าอื่นๆ ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น
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มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 74.97 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงิน ลงทุ น 749,700 บาท จํ า นวน
7,497 หุ้น
- พฤศจิกายน ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนครั ง้ ที่ 2 จากบริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท จํานวน 1,500,000 หุ้น
เพิ่มอีก 40,000,000 บาท จํานวน 400,000 หุ้น เป็ น 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุ้น โดย บ ริ ษั ท
ถือหุ้นร้ อยละ 52.00 เมื่อเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้ ว จึงคิดเป็ นเงินลงทุนของบริ ษัท คิดเป็ นมูลค่า เ งิ น ล ง ทุ น
98,800,000 บาท จํานวน 988,000 หุ้น
- พฤศจิกายน ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมี มติอนุมัติการกํ าหนดนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
ซึ่ง ระบุไ ว้ ใ นจรรยาบรรณทางธุร กิ จ และถื อเป็ นส่วนหนึ่ง ของแนวทางกํ ากับกิ จ การที่ ดีของบริ ษัท โดยร่ วม
เป็ นส่วนหนึ่งในการรวมตัวกันปฏิ เสธการเป็ นผู้ให้ ใน “โครงการแนวร่ วมปฏิ บตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต” (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
- ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ใิ ห้ เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย จากบริ ษัท แซม เอช อาร์ จํากัด
เป็ น บริ ษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
- ธั น วาคม ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ ป รั บ ลดสัด ส่ ว นการลงทุ น ในบริ ษั ท ซิ น เท็ ค
แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํ ากัด (บริ ษัทย่อย) เพื่ อให้ สอดคล้ องกับแผนดํ าเนินการในปั จจุบนั จากเดิมมีทุนจด
ทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 74.97 หรื อคิด
เป็ นมูลค่าเงิ นลงทุน 749,700 บาท จํ านวน 7,497 หุ้น ลดลงร้ อยละ 20 คงเหลื อร้ อยละ 54.97 คิดเป็ นเงิ น
ลงทุน 549,700 บาท
2557 - มกราคม เพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด เพื่อ
รองรับระเบียบการว่าจ้ างบุคคลต่างด้ าว จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น เพิ่มอีก
1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น เป็ น 2,000,000 บาท จํานวน 20,000 หุ้น โดยบริ ษัทถือหุ้นเดิมร้ อยละ
99.97 เมื่ อ เพิ่ ม ทุน แล้ ว จึ ง เปลี่ ยนสัดส่ ว นการถื อ หุ้น ใหม่เ ป็ น 99.985 คิด เป็ นเงิ นลงทุน ของบริ ษั ท มูล ค่า
1,999,700 บาท จํานวน 19,997 หุ้น
- มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนครัง้ ที่ 3 จากบริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 190,000,000 บาท จํานวน 1,900,000 หุ้น เพิ่มอี ก
50,000,000 บาท จํานวน 500,000 หุ้น เป็ น 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้น โดย บริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 52.00 เมื่ อ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ ว นแล้ วจึ ง คิ ด เป็ นเงิ น ลงทุ น ของบริ ษั ท คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น
124,800,000 บาท จํานวน 1,248,000 หุ้น
- พฤศจิกายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการลงนามใน “คําประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย” โดยร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการรวมตัว กั น
ปฏิเสธการเป็ นผู้ให้ ใน “โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต” (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
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2558 - เมษายน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ ตัด เงิ น ลงทุ น ของ บริ ษั ท สลิ ล ธารา จํ า กั ด (บริ ษั ท ที่
เกี่ ย วข้ อ ง) ออกจากงบการเงิ น และแผนผัง โครงสร้ างการถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ซึ่ ง บริ ษั ท ถื อ หุ้น ร้ อยละ 5.00
เนื่ อ งจากเมื่ อ วัน ที่ 22 มกราคม 2558 ศาลฎี ก ามี คํ า สั่ง พิ ทัก ษ์ ท รั พ ย์ เ ด็ ด ขาดของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดย
เจ้ าหน้ าที่งานพิทกั ษ์ ทรัพย์และอยูร่ ะหว่างดําเนินการทางกฎหมาย
- มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนครัง้ ที่ 4 จากบริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 240,000,000 บาท จํานวน 2,400,000 หุ้น เพิ่มอี ก
160,000,000 บาท จํานวน 1,600,000 หุ้น เป็ น 400,000,000 บาท จํานวน 4,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทถือหุ้น
ร้ อยละ 52.00 เมื่อเพิ่มทุนตามสัดส่วนแล้ ว จึงคิดเป็ นเงินลงทุนของบริ ษัท มูลค่าเงินลงทุน 208,000,000 บาท
จํานวน 2,080,000 หุ้น
- สิงหาคม ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคําสัง่ พิทกั ษ์ ทรัพย์ของบริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด (กิจการ ร่ วมค้ า
ซินเท็ค-ไมวาน) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ศาลล้ มละลายกลางได้ มีคํา
พิพากษาให้ บริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด ล้ มละลาย โดยบริ ษัทมีสว่ นของผู้ร่วมค้ าร้ อยละ 65
- ตุลาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติจดั ตังบริ
้ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัท
ย่อย) เพื่ อประกอบธุ ร กิ จ พัฒ นาอสังหาริ ม ทรัพ ย์ เ พื่ อการให้ เ ช่าอื่ น ๆ ด้ วยทุนจดทะเบี ยน 1,000,000 บาท
จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 60 หรื อคิดเป็ น มูลค่าเงินลงทุน 600,000
บาท จํานวน 6,000 หุ้น
- ธันวาคม เกิดเหตุการณ์ควบรวมกิจการกันระหว่างบริ ษัท ทางด่วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) แ ล ะ
บริ ษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BECL) เกิดเป็ นบริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
(BEM) ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ คงมูลค่าเงินลงทุนไว้ เท่าเดิมและไม่เพิ่มทุนตามสัดส่วน
จึงทําให้ สดั ส่วนการถือครองหุ้นของบริ ษัทเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหุ้น BMCL ร้ อยละ 1.18 เปลี่ยนเป็ นหุ้น BEM
ร้ อยละ 0.49
2559 - 22 เมษายน ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100
บาท เพิ่มอีก 999,000,000 บาท จํานวน 9,990,000 หุ้น เป็ น 1,000,000,000 บาท จํานวน 10,000,000 หุ้น
โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 60 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 600,000,000 บาท จํานวน 6,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ในโครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเด้ นท์
- 27 เมษายน บริ ษั ท ซี เอส เอ็ ม แคปปิ ตอล พาร์ ท เนอร์ ส จํ า กั ด (บริ ษั ท ย่ อ ย) ได้ จ ดทะเบี ย นรั บ โอน
กรรมสิ ท ธิ์ ใ นห้ อ งชุด โครงการเอท ทองหล่ อ จากกองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ยูโ อบี ฟรี โ ฮลด์ มูล ค่า รวม
2,495,000,000 บาท โดยทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่า วเป็ นห้ อ งชุด จํ านวน 137 ห้ อ ง พร้ อมอุปกรณ์ แ ละงานระบบ
สาธารณูปโภค ตัง้ อยู่เ ลขที่ 88 ซอยสุขุม วิ ท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุม วิ ท แขวงคลองตัน เหนื อ เขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110
- 10 พฤษภาคม บริ ษั ท ซี เอส เอ็ ม แคปปิ ตอล พาร์ ท เนอร์ ส จํ า กัด (บริ ษั ท ย่ อย) จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน กับ
กระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อย
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- 26 ธันวาคม บริ ษัท ซินเท็ค แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัท และได้ จดทะเบียนเสร็ จการ
ชําระบัญชีเป็ นที่เรี ยบร้ อย
2560 20 มิ ถุ น ายน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารซื อ้ หุ้ นของบริ ษั ท เอส ซี อาร์
แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นรายหนึง่ ที่ประสงค์จะขายหุ้นจํานวน 640,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 64,000,000 บาท ซึ่งทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทเปลี่ยนแปลงไป จากเดิม
มูลค่า 208,000,000 บาท จํานวน 2,080,000 หุ้น หรื อร้ อยละ 52 เป็ นมูลค่า 272,000,000 บาท จํานวนหุ้น
2,720,000 หุ้น หรื อร้ อยละ 68
- 24 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนในบริ ษัท เอส ซี อาร์
แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 400,000,000 บาท จํานวน 4,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพิ่มอีก 200,000,000 บาท จํานวน 2,000,000 หุ้น เป็ น 600,000,000 บาท จํานวน
6,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 68 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงิ นลงทุนทัง้ สิน้ 408,000,000 บาท จํ านวน
4,080,000 หุ้น
- 3 สิงหาคม ปิ ดกิจการร่วมค้ า สยามซินเท็ค – วิจิตรภัณฑ์ - กรุงธน โดยบริษัทถือหุ้นร้ อยละ 51
2561 - 16 มี น าคม ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ แ ต่ง ตัง้ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ของบริ ษั ท ดัง นี ้ นายสมชาย
ศิริเลิศพานิช กรรมการผู้จดั การ ให้ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และยังคงดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการ และกรรมการบริ ษัทเช่นเดิม, นายจิรโมท พหูสูตร ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ ให้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จดั การ และยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเช่นเดิม และนางสาวนุชนาท สิริศภุ มิตร ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชี ให้ ดํารงตําแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
- 23 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตามสัดส่วนในบริ ษัท ซี เอส เอ็ม
แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัทย่อย) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท จํานวน 10,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพิ่มอี ก 100,000,000 บาท จํ านวน 1,000,000 หุ้น เป็ น 1,100,000,000 บาท
จํานวน 11,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทถื อหุ้นร้ อยละ 60 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงิ นลงทุนทัง้ สิน้ 660,000,000 บาท
จํานวน 6,600,000 หุ้น
- 15 พฤษภาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติจดั ตังบริ
้ ษัทย่อย 2 แห่ง ได้ แก่ บริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด
เพื่ อ รองรั บ การขยายธุ ร กิ จ และเพิ่ ม รายได้ จ ากการให้ บ ริ ก ารห้ อ งพัก ที่ จัง หวัด ภู เ ก็ ต ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย น
1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 69.98 หรื อคิดเป็ นมูลค่า
เงินลงทุน 699,800 บาท จํานวน 6,998 หุ้น และบริ ษัท เจที เทน จํากัด เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่ม
รายได้ จากการให้ บริ การห้ องพักที่จงั หวัดชลบุรี ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 84.98 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 849,800 บาท จํานวน 8,498 หุ้น
- 20 มิถนุ ายน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั เิ พิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เจที เทน จํากัด จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,000,000 บาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เพิ่มอีก 99,000,000 บาท จํานวน
990,000 หุ้น เป็ น 100,000,000 บาท จํานวน 1,000,000 หุ้น โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 84.98 หรื อคิดเป็ นมูลค่า
เงินลงทุนทังสิ
้ ้น 84,980,000 บาท จํานวน 849,800 หุ้น
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- 9 กรกฎาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการตัดหนี ้สูญที่ ของกิ จการร่ วมค้ า สยามซินเท็ควิจิตรภัณฑ์-กรุงธน จํานวน 11,100,000 บาท โดยตังสํ
้ ารองไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
- 3 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการซื ้อหุ้นของ บริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด จากเดิม
บริ ษทั ถือหุ้นร้ อยละ 69.98 หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 699,800 บาท จํานวน 6,998 หุ้น เพิ่มอีกร้ อยละ 10.00
หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน 100,000 บาท จํานวน 1,000 หุ้น ดังนันบริ
้ ษัทจึงถือหุ้นร้ อยละ 79.98 หรื อคิดเป็ น
มูลค่าเงินลงทุน 799,800 บาท จํานวน 7,998 หุ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือ
หุ้น
- 3 ธันวาคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ภายใน
วงเงินสูงสุด 200,000,000 บาท คิดเป็ นจํานวนหุ้นไม่เกิน 60,000,000 หุ้น หรื อร้ อยละ 3.75 ของหุ้นที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
โดยจะดําเนินการซื ้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกําหนดตังแต่
้ 17 ธันวาคม
2561 ถึง 16 ธันวาคม 2562
1.3 แผนภาพโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษัทมีนโยบายแบ่งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม เป็ น 4 ประเภทใหญ่ ได้ แก่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี ้

SUBSIDIARY
SCR 68.00%
N Ville 99.97%

ASSOCIATED
NHSU 25.00%

RELATED COMPANY
BEM 0.49%
BC 0.44%

CSM 60.00%
PT 3 Land 69.98%
JT 10 84.98%
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คําอธิบายตัวย่ อชื่อบริษัท
1. SCR : บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2. N Ville : บริ ษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
3. CSM : บริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
4. PT 3 Land : บริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด // จดทะเบียนจัดตังกิ
้ จการ ปี 2561 // อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้น
5. JT 10 : บริ ษัท เจที เทน จํากัด // จดทะเบียนจัดตังกิ
้ จการ ปี 2561
6. NHSU : บริ ษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จํากัด
7. BEM : บริ ษัท รถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
8. BC : บริ ษัท บางกอกคลับ จํากัด

• ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
- บริษัทย่ อย
1. บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (SCR)
ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 68.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 6,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้น 408,000,000 บาท จํานวน 4,080,000 หุ้น ปั จจุบนั มีโครงการ
ระหว่างดําเนินการ 3 แห่ง ได้ แก่ โครงการซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรี ราชา (Citadines Grand Central Sriracha),
โครงการซัมเมอร์ เซ็ท ศรี ราชา (Somerset Central Sriracha) และโครงการเดอะ โซน ปราจี นบุรี (The Zone
Prachinburi)
2. บริ ษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด (N Ville)
ประกอบธุรกิจดําเนินการบริ หารบุคลากรสําหรับธุรกิจโรงแรม เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ และอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ
โดยบริ ษัทถื อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว (ปั จจุบนั มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ น 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ให้ บริ การด้ านการบริ หารจัดการสิทธิการเช่าอาคาร เดอะ ดัชเชส โฮ
เทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (เดิมชื่อ แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้ นท์)
3. บริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ จํากัด (CSM)
ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วน
ร้ อยละ 60.00 ของทุ น จดทะเบี ย นที่ ชํ า ระแล้ ว (ปั จ จุ บัน มี ทุ น จดทะเบี ย น 1,100,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ น
11,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
4. บริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด (PT 3 Land)
ประกอบธุรกิ จประเภทเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการให้ เช่า โดยบริ ษัทถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 69.98 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 10,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
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5. บริ ษัท เจที เทน จํากัด (JT10)
ประกอบธุรกิ จประเภทเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการให้ เช่า โดยบริ ษัทถื อหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 84.98 ของทุนจดทะเบียนที่ ชําระแล้ ว (ปั จจุบนั มี ทุนจดทะเบี ยน 100,000,000 บาท แบ่ง ออกเป็ น
1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
บริษัทร่ วม
1. บริ ษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จํากัด (NHSU)
ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ชําระแล้ ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 150,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
1. บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BEM) บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 0.49
2. บริษัท บางกอกคลับ จํากัด (BC) บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 0.44
ตารางแสดงความสัมพันธ์ ของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม กิ จการร่ วมค้า และบริ ษัททีเ่ กี ่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการ
บริษัทย่ อย
1. บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
2. บริ ษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
3. บริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
4. บริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด
5. บริ ษัท เจที เทน จํากัด
บริษัทร่ วม
1.บริ ษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จํากัด
กิจการร่ วมค้ า
1. กิจการร่ วมค้ า สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ์-กรุ งธน
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บริ ษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
2. บริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด
3.
4.
5.
6.

บริ ษัท สยาม ซินเทค แพลนเนอร์ จํากัด
บริ ษัท เทท เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์ จํากัด
บริ ษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท นารายณ์ภณ
ั ฑ์ จํากัด

7. บริ ษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี ้ จํากัด
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สัญชาติ

การถือหุ้น
(ร้ อยละ)

ไทย
ไทย

68.00
99.97

เป็ นบริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย

60.00
69.98
84.98

เป็ นบริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัทย่อยและมีกรรมการร่ วมกัน

ไทย

25.00

เป็ นบริ ษัทร่ วม

ไทย

51.00

เป็ นกิจการร่ วมค้ า จดทะเบียนเลิกกิจการแล้ ว

ไทย
ไทย

0.49
-

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

-

ไทย

-

เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ เป็ นผู้ร่วมค้ าของ
กิจการร่ วมค้ า ซินเท็ค-ไมวาน (จนถึงวันที่ 19 ต.ค.58)
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการ
เกี่ยวข้ องกับกรรมการของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการ
เกี่ยวข้ องกับกรรมการของบริ ษัท

ลักษณะความสัมพันธ์
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8. บริ ษัท พิงค์ คาเฟ่ จํากัด

ไทย

-

9. บริ ษัท เซฟ ซีรี่ส์ จํากัด

ไทย

-

10. บริ ษัท ไรท์แมน คอเปอร์ เรชัน่ จํากัด
11. บริ ษัท มัน่ คงแสงทอง โฮลดิ ้ง จํากัด

ไทย
ไทย

-

12. บริ ษัท ทองหล่อ แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ไทย

-

13. บริ ษัท เวลตี ้ ลิฟวิง่ จํากัด

ไทย

-

14. บริ ษัท เชื ้อไพบูลย์สตีล จํากัด

ไทย

-

15. บริ ษัท ไร้ ท์แมน ภัตตาคาร จํากัด
16. บริ ษัท ไทยรุ่ งเรื องอุตสาหกรรม จํากัด

ไทย
ไทย

-

17. บริ ษัท ทีอาร์ อาร์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด

ไทย

-

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
1. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน 6 ท่าน

ไทย

-

2. ผู้บริ หารสําคัญ

ไทย

-
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เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีกรรมการ
เกี่ยวข้ องกับกรรมการของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ น
ผู้บริ หารสําคัญของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยการถือหุ้นทางอ้ อม
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน
กับบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเกี่ยวข้ อง
กับกรรมการของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเกี่ยวข้ อง
กับกรรมการของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีกรรมการ
เกี่ยวข้ องกับกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น โดยมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นและ
กรรมการเกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นและกรรมการของ
บริ ษัท
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น โดยมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นและ
กรรมการเป็ นผู้ถือ หุ้นและกรรมการของบริ ษัท
ย่อย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยเป็ นกรรมการ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้น ผู้บริ หารคนสําคัญ หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกับผู้บริ หารสําคัญ
บุ ค คลที่ มี อํ า นาจ และความรั บ ผิ ด ชอบ การ
วางแผน สั่งการ และควบคุมกิจการต่างๆ ของ
กิจการ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังนี
้ ้ รวมถึง
กรรมการของกลุ่ม บริ ษั ท /บริ ษั ท (ไม่ ว่า จะทํ า
หน้ าที่เป็ นผู้บริ หารหรื อไม่)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทมีการแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. ธุรกิจการให้ บริ การห้ องพัก (Service Apartment) ซึง่ ถือเป็ นธุรกิจรองของบริ ษัท มีสดั ส่วนรายได้ ที่มนั่ คงและ
สูงขึ ้นเป็ นลําดับ โดยดําเนินงานผ่านบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต่างๆ แยกตามประเภทการเป็ นเจ้ าของได้ ดงั นี ้
1.1 ผู้พฒ
ั นาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (SCR)
ปั จจุบนั มีโครงการระหว่างดําเนินการ 3 แห่ง ซึง่ เปิ ดดําเนินการแล้ ว 1 แห่ง คือ

- โครงการซิทาดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรี ราชา (Citadines Grand Central Sriracha) ตังอยู
้ ่ที่ 99/9 ถนน
เทศบาล 1 ตําบลศรี ราชา จังหวัดชลบุรี เปิ ดดําเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2558 เป็ นต้ นมา เป็ นโครงการโรงแรมสูง 8 ชัน้
ห้ องพักจํานวน 136 ห้ อง พื ้นที่รวม 9,492 ตารางเมตร ให้ บริ การเช่าห้ องพักอาศัยระยะสันและระยะยาว
้
ซึ่งลูกค้ าส่วน
ใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะญี่ปนที
ุ่ ่ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยอง และด้ วยทําเลที่สะดวก
ของโรงแรมซึ่ง เป็ นจัง หวัดที่ เ ป็ นตัวเลื อกชัน้ ยอดสํ าหรั บนักท่องเที่ ยวที่ นิยมเดินทางมายัง ประเทศไทย จึง สามารถ
เดินทางต่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ อย่างง่ายดาย ผู้เข้ าพักจะได้ รับประสบการณ์ อนั ดีเยี่ยมจากมาตรฐานบริ การของ
โรงแรมเครื อ Ascott International ด้ วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรี ยมไว้ ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุก
ห้ องและพื ้นที่สาธารณะ แผนกต้ อนรับ 24 ชัว่ โมง ห้ องปลอดบุหรี่ ที่จอดรถ และบริ การรถรับ-ส่งถึงสนามบิน เป็ นต้ น
และยังมีในส่วนของสิ่งอํ านวยความสะดวกทางนันทนาการที่จัดเตรี ยมไว้ ให้ บริ การอย่างครบครั น เช่น ห้ องฟิ ตเนส
ซาวน่า สวนสาธารณะ และสระว่ายนํ ้ากลางแจ้ ง เป็ นต้ น
โดยในปี 2561 มียอดการเข้ าพักโดยเฉลี่ย 83% และ 81% ในปี 2560
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- โครงการซัมเมอร์ เซ็ท ฮาเบอร์ วิว ศรี ราชา (Somerset Harbourview Sriracha) ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 88 ถนนสุรศักดิ์
สงวน ตําบลศรี ราชา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ซึง่ ไม่ไกลจากโครงการแรก เป็ นโครงการเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ สูง 19
ชัน้ ชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ ด้ วยห้ องพักจํานวน 176 ห้ อง พื ้นที่รวม 19,422 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะให้ บริ การเช่าห้ องพัก
อาศัยระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคนญี่ ปนที
ุ่ ่ ทํางานในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งเป็ นจังหวัดที่เป็ นตัวเลือกชันยอดสํ
้
าหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมายังประเทศไทย จึง
สามารถเดินทางต่อไปยังสถานที่ตา่ ง ๆ ได้ อย่างง่ายดาย ผู้เข้ าพักจะได้ รับประสบการณ์อนั ดีเยี่ยมจากมาตรฐานบริ การ
ของโรงแรมเครื อ Ascott International ด้ วยสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรี ยมไว้ ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi
ทุกห้ องและพื ้นที่สาธารณะ แผนกต้ อนรับ 24 ชัว่ โมง ห้ องปลอดบุหรี่ ที่จอดรถ และบริ การรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ห้ องฟิ ต
เนส ซาวน่า สวนสาธารณะ และสระว่ายนํ ้ากลางแจ้ ง เป็ นต้ น
โดยในปี 2561 มีความคืบหน้ าด้ านงานโครงสร้ างซึง่ แล้ วเสร็ จในช่วงปลายเดือนมีนาคม งานสถาปั ตยกรรมแล้ ว
เสร็ จในเดือนตุลาคม และจะเปิ ดดําเนินงานในต้ นเดือน มกราคม 2562

- โครงการเดอะ โซน ปราจีนบุรี (The Zone Prachinburi) ตังอยู
้ ่ที่อ่านคลองรัง้ อําเภอศรี มหาโพธิ์ จังหวัด
ปราจี น บุ รี ซึ่ ง บริ เ วณดัง กล่ า วอยู่ ใ กล้ กั บ นิ ค มอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ได้ แ ก่ นิ ค มอุต สาหกรรม 304 และนิ ค ม
อุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี เป็ นโครงการขนาดใหญ่ แบ่งเป็ นส่วนของห้ องพัก 2 อาคาร จํานวน 306 ห้ อง และพื ้นที่
ส่วนของร้ านค้ าให้ เช่าประมาณ 2,000 ตารางเมตร พื ้นที่รวม 20,578 ตารางเมตร พร้ อมสําหรับรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของลูกค้ าที่มีอํานาจการจับจ่ายใช้ สอยที่สูงขึ ้นในพื ้นที่ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้ เคียงในอนาคต ซึ่ง
โครงการได้ ผา่ นขันตอนการประเมิ
้
นผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ชะลอการดําเนินงานก่อสร้ าง
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ผู้พฒ
ั นาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด (PT3) ปั จจุบนั มีโครงการระหว่าง
ดําเนินการ 1 แห่ง คือ

- โครงการครอสทู ไวบ์ ป่ าตอง เซ็นเตอร์ ( X2 VIBE PATONG CENTER ) ตังอยู
้ ่ที่ ตําบลป่ าตอง อําเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตังอยู
้ ่บนถนนประชาอุทิศ 100 ปี สาย 3 อยู่ห่างจากห้ างจังซีลอน ประมาณ 300 เมตร เป็ นโครงการ
โรงแรมสูง 8 ชัน้ ด้ วยห้ องพักจํานวน 323 ห้ อง พื ้นที่รวม 22,144 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะให้ บริ การเช่าห้ องพัก
อาศัยระยะสัน้ ซึ่งลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวออสเตรเลีย ชาวจีน และ ชาวยุโรป ที่ชอบท่องเที่ยว
เกาะทางใต้ ของประเทศไทย และด้ วยทําเลที่สะดวกของโรงแรม ซึ่งห่างจากชายหาดป่ าตอง ประมาณ 500 เมตร ทําให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปยังชายหาดได้ อย่างสะดวก และยังใกล้ กบั ซอยบางลา แหล่งท่องเที่ยวยามคํ่าคืนชื่อดังของ
ป่ าตองอีกด้ วย
โดยโรงแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ อย่างครบครัน เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้ องและพื ้นที่
สาธารณะ แผนกต้ อนรับ 24 ชัว่ โมง ห้ องปลอดบุหรี่ ห้ องนอนติดระเบียง ที่จอดรถ และบริ การรถรับ-ส่งถึงสนามบิน
เป็ นต้ น และยังมีในส่วนของกิจกรรมทางสันทนาการต่าง ๆ เช่น ห้ องฟิ ตเนส ซาวน่า สวนสาธารณะ ร้ านอาหาร และสระ
ว่ายนํ ้ากลางแจ้ ง เป็ นต้ น
คาดว่าจะเริ่ มดําเนินขันตอนการประเมิ
้
นผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) และเริ่ มก่อสร้ างในไตรมาสที่ 4 ปี 2562
โดยงานโครงสร้ างจะแล้ วเสร็ จในช่วงปลายเดือนมีนาคม ส่วนงานสถาปั ตยกรรมจะแล้ วเสร็ จในเดือนตุลาคม ปี 2563
และเมื่อได้ รับเอกสารอนุญาตเปิ ดใช้ อาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว จะสามารถเปิ ดดําเนินการได้ อย่างเต็มรูปแบบต้ นปี 2564
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ผู้พฒ
ั นาโครงการ (Developer) ดําเนินงานโดยบริ ษัท เจที เทน จํากัด (JT10) ปั จจุบนั มีโครงการระหว่าง
ดําเนินการ 1 แห่ง คือ

- โครงการนี ้ตังอยู
้ ่ที่ อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งตังอยู
้ ่ในซอยนาจอมเทียน 10 เป็ น
โครงการโรงแรม สูง 6 ชัน้ ด้ วยห้ องพักประมาณ 120 ห้ อง พื ้นที่รวม 15,000 ตารางเมตร โดยมีนโยบายจะให้ บริ การเช่า
ห้ องพักอาศัยระยะสัน้ ลูกค้ าส่วนใหญ่ เป็ นชาวไทยที่ ชอบท่องเที่ ยวเป็ นครอบครั ว ชาวจีน และ ชาวยุโรปที่ต้องการ
พักผ่อนริมชายหาด และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ซึ่งโรงแรมตังอยู
้ ต่ ิดชายหาดพัทยา-นาจอมเทียน มีความสงบ ลูกค้ าที่มา
ใช้ บริ การของโรงแรมได้ ผอ่ นคลายกับบรรยากาศริ มทะเล และร่มรื่ นด้ วยทิวต้ นสนอายุกว่าร้ อยปี
โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรี ยมไว้ ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้ องและพื ้นที่สาธารณะ
แผนกต้ อนรับ 24 ชั่วโมง ห้ องปลอดบุหรี่ ห้ องนอนติดระเบียง ห้ องนอนวิวทะเล ที่ จอดรถ และบริ การรถรั บ-ส่งถึง
สนามบิน เป็ นต้ น และยังมีในส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกทางสันทนาการที่จดั เตรี ยมไว้ ให้ บริ การอย่างครบครัน เช่น
ห้ องฟิ ตเนส ซาวน่า สวนสาธารณะ ร้ านอาหาร และสระว่ายนํ ้ากลางแจ้ ง เป็ นต้ น
คาดว่าจะเริ่ มดําเนินขันตอนการประเมิ
้
นผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) เริ่ มก่อสร้ างไตรมาสที่ 4 ปี 2562 งาน
โครงสร้ างจะแล้ วเสร็ จในช่วงปลายเดือนมีนาคม ส่วนงานสถาปั ตยกรรมจะแล้ วเสร็ จในเดือนตุลาคม ปี 2563 และเมื่อ
ได้ รับเอกสารอนุญาตเปิ ดใช้ อาคารเรี ยบร้ อยแล้ ว จะสามารถเปิ ดดําเนินการได้ อย่างเต็มรู ปแบบต้ นปี 2564
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1.2 เจ้ าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ดําเนินงานโดยบริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (CSM)
ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพื่ อการให้ เช่า โดยเข้ าเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ อาคารชุด โครงการเอท
ทองหล่อ เรสซิเด้ นท์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

โครงการเอท ทองหล่อ เรสซิเด้ นท์ ตังอยู
้ ่บนทําเลที่ดีที่สุดในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนื อ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร เป็ นอาคารสูง 15 ชัน้ เป็ นโครงการอาคารรู ปแบบผสมระหว่างพื ้นที่ร้านค้ า 47 ห้ อง และ
ห้ องพักจํานวน 148 ห้ อง พื ้นที่รวม 23,626 ตารางเมตร โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกทัง้ ลิฟต์ ที่จอดรถ การรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชัว่ โมง กล้ องวงจรปิ ด สระว่ายนํ ้า ห้ องซาวน่า ฟิ ตเนส สวนหย่อม และพื ้นที่จดั บาร์ บีคิว เป็ นต้ น ผู้เข้ าพัก
จะพบกับไลฟ์สไตล์ที่ทกุ ความสะดวกสบายอยูใ่ กล้ แค่ก้าว ไม่ว่าจะเป็ นสถานีรถไฟฟ้าที่ใช้ เวลาเดินเพียง 5 นาที ร้ านค้ า
ร้ านอาหารระดับ ไฮเอนด์ ร้ านสะดวกซื อ้ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชัน้ นํ า โรงพยาบาล โรงเรี ย นนานาชาติ มหาวิ ท ยาลัย
พิพิธภัณฑ์ แม้ กระทัง่ แหล่งบันเทิงยามคํ่าคืน
ในปี ที่ผา่ นมามีการปรับปรุงห้ องพัก 105 ห้ อง และพื ้นที่ส่วนกลางรวม 300 ตารางเมตร ซึง่ แล้ วเสร็ จทังหมด
้
ปลายปี ทังนี
้ ้ จะมีการปรับแผนการตลาด โปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายเพื่อปรับราคาค่าเช่าให้ สงู ขึ ้น ในส่วนของเซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์ มีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 60.25% และปี 2560 ที่ 73.68% ซึง่ เป็ นผลมาจากการปิ ดปรับปรุง
ห้ องพักบางส่วน และสําหรับอัตราการเช่าพื ้นที่ร้านค้ าเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 93% และปี 2560 ที่ 91%
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1.3 เจ้ าของสิทธิ การเช่า (Leasehold) ดําเนินงานโดยบริ ษัท แนเชอรั ล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (N Ville) ประกอบธุรกิจดําเนินการบริ หารบุคลากรสําหรับธุรกิจโรงแรม เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ และ
อสังหาริ มทรัพย์อื่น ๆ โดยบริ หารจัดการสิทธิ การเช่าที่ดินและอาคาร เดอะ ดัชเชส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (เดิมชื่ อ
แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้ นท์) ซึ่งได้ สิทธิ การเช่านาน 19 ปี 7 เดือน 17 วัน โดยเข้ าเป็ นเจ้ าของสิทธิเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2576

เดอะ ดัชเชส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (เดิมชื่อ แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเดนท์) ตังอยู
้ ่ในซอยหลังสวน เปิ ดให้ บริ การ
ตังแต่
้ เดือนตุลาคม ปี 2556 เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาวสูง 29 ชัน้ จํานวนห้ องพัก 165 ห้ อง บนพื ้นที่ 21,507 ตารางเมตร
ขึ ้นชื่อในเรื่ องห้ องพักที่กว้ างขวาง ครบครันด้ วยสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็ นภายในห้ องพัก บรรยากาศเงียบสงบเป็ น
ส่วนตัวในทําเลใจกลางย่านธุรกิจที่คึกคัก ทําให้ เหมาะสําหรับการเข้ าพักทังแบบระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ทุกๆ ห้ องมา
พร้ อมกับวิวเมืองที่สวยงาม นอกจากนี ้ โรงแรมยังมีบริ การต่างๆ สําหรับนักธุรกิจ อาทิ ห้ องประชุมขนาดเล็กและบริ การ
เลขานุการครบวงจรอีกด้ วย พร้ อมทัง้ สระว่ายนํ ้ากลางแจ้ ง ซาวน่า ฟิ ตเนส ห้ องอาหาร ฟรี Wi-Fi ทุกห้ องและพื ้นที่
สาธารณะ มีพื ้นที่จดั กิจกรรมและงานอีเว้ นท์ขนาด 55 ตารางเมตร และยังมีบริ การจองทัวร์ /ตัว๋ บริ การคอนเซียช และ
หนังสือพิมพ์ฟรี ในล็อบบี ้ มีรถรับส่งสนามบิน (24 ชัว่ โมง) ให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ าพักโดยคิดค่าบริ การเพิ่มเติม มีที่จอดรถฟรี
ภายในที่พกั อีกด้ วย และด้ วยทําเลที่สดุ แสนจะสะดวกสบายนี ้ ผู้เข้ าพักจึงสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตา่ งๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นร้ านค้ า ร้ านอาหาร แหล่งช้ อปปิ ง้ และย่านบันเทิงได้ อย่างรวดเร็ ว หรื อหากต้ องการไปยังจุดอื่นของกรุ งเทพ ก็ มี
ทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลาย รวมถึงรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยสถานีที่ใกล้ ที่สดุ (เพลินจิต) สามารถเดินโดยใช้ เวลา
เพียง 10 นาทีเท่านัน้
โดยในปี 2561 มียอดการเข้ าพักโดยเฉลี่ย 79.18% และ 82.24% ในปี 2560
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2. ธุรกิจรั บเหมาก่อสร้ าง (Construction) เป็ นธุรกิจหลักโดยรับงานก่อสร้ างทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ บริ การงานก่อสร้ างหลากหลายประเภท เช่น อาคารที่พกั อาศัย อาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้ า
โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้ างสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เป็ นต้ น การดําเนินงานก่อสร้ างของบริ ษัทนันสามารถแบ่
้
งการ
ดําเนินงานได้ 3 ลักษณะคือ
1. ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) บริ ษัทจะดําเนินการเสนองานในนามของบริ ษัทเพื่อเป็ นผู้รับเหมา
โดยการยื่ นเสนอราคา ประกวดราคา หรื อการเจรจาต่อรองกับเจ้ าของโครงการโดยตรง และในกรณี ที่เป็ นโครงการ
ก่อสร้ างขนาดใหญ่หรื อเป็ นงานก่อสร้ างที่ต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะด้ าน บริ ษัทจะมีการว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงที่มี
ความชํานาญเข้ ามาดําเนินงานในบางส่วน ซึง่ การคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงนันบริ
้ ษัทจะมีการพิจารณาผลงานในอดีต และ
ความน่าเชื่อถือ โดยบริ ษัทจะไม่พงึ่ พาผู้รับเหมาช่วงรายใดรายหนึง่ เป็ นพิเศษ
2. ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) บริ ษัทจะรับงานโดยการรับจ้ างจากผู้รับเหมารายอื่นที่ได้ รับงานโดยตรง
จากเจ้ าของโครงการ โดยบริ ษัทจะพิจารณาเป็ นผู้รับเหมาช่วงจากบริษัทผู้รับเหมาที่มีชื่อเสียง และมีฐานะทางการเงินที่
มัน่ คง
3. กิจการร่วมค้ า (Joint Venture) บริ ษัทอาจมีการร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรื อกิจการตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป
โดยมีการร่วมลงทุนไม่วา่ จะเป็ นเงินทุน ทรัพย์สิน แรงงาน เทคโนโลยี หรื ออื่น ๆ ภายใต้ ข้อตกลงหรื อสัญญาร่ วมค้ าเพื่อ
ประกอบกิจการร่ วมกัน โดยการประกอบกิจการในลักษณะนี ้จะเกิดในกรณีที่บริ ษัทมีการรับงานโครงการใหญ่ ๆ ที่ต้อง
อาศัยแรงงานและเทคโนโลยีในการดําเนินงาน ซึง่ ถ้ าหากโครงการได้ เสร็ จสิ ้นลงก็จะถือว่าการร่วมค้ านันยุ
้ ตลิ งด้ วย
และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้ างรายได้ จากที่ผ่านมา จะสามารถแบ่งชนิดของการก่อสร้ างตามลักษณะงานได้
ดังนี ้
1. โครงการสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เป็ นงานก่อสร้ างที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานของภาครัฐ ซึ่งบริ ษัทได้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญขันพื
้ ้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละประเภทงาน อันได้ แก่ งานก่อสร้ างบ่อพักและท่อร้ อยสาย โครงการบําบัดนํ ้าเสีย แนวป้องกันนํ ้าท่วมคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก เป็ นต้ น บริ ษัทมีแผนงานที่จะเข้ าร่ วมประมูลงานโครงการสาธารณูปโภคพื ้นฐาน โดยอาจพิจารณาร่ วมงาน
กับพันธมิตรทังในและต่
้
างประเทศที่มีศกั ยภาพ เพื่อรองรับกับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่ภาครัฐจะต้ องดําเนินการ
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. สถาบัน เป็ นงานก่อสร้ างอาคาร งานวางระบบต่าง ๆ โดยบริ ษัทมีผลงานการก่อสร้ างประเภทงานสถาบัน
อันได้ แก่ โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถานทูต อาคารสํานักงานเขต อาคารศูนย์ควบคุมการบิน เป็ นต้ น
3. อาคารที่ พัก อาศัย เป็ นงานก่ อ สร้ างอาคารแบบครบวงจร ตัง้ แต่ ง านฐานราก งานโครงสร้ าง งาน
สถาปั ตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร งานระบบปรับอากาศ งานระบบลิฟต์ และงาน
ภูมิทศั น์ภายนอก บริ ษัทมีผลงานก่อสร้ าง อันได้ แก่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พกั อาศัย เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ โครงการ
บ้ านจัดสรร โครงการบ้ านเอื ้ออาทร เป็ นต้ น
4. อาคารสํ านักงานและอาคารพาณิ ช ย์ เป็ นงานก่อสร้ างอาคารสํ านักงานทุกประเภท ตัง้ แต่ง านก่อสร้ าง
อาคารทัว่ ไป จนถึงอาคารระดับสูง รวมทังให้
้ บริ การงานระบบต่าง ๆ ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด บริ ษัทมีผลงาน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 7

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ก่อสร้ างด้ านอาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย์ อันได้ แก่ อาคารศูนย์นนั ทนาการ อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์
อาคารแสดงสินค้ า เป็ นต้ น
5. งานก่อสร้ างด้ านโรงแรมหรื อรี สอร์ ท เป็ นงานก่อสร้ างโรงแรมหรื อรี สอร์ ททุกประเภทในลักษณะงานก่อสร้ าง
แบบครบวงจร รวมทังระบบงานต่
้
างๆ ที่เกี่ ยวข้ องโดยบริ ษัทมีผลงานการก่อสร้ างประเภทงานโรงแรมหรื อรี สอร์ ท อัน
ได้ แก่ โรงแรมหรูระดับต่าง ๆ รี สอร์ ท สถานพักตากอากาศ เป็ นต้ น
6. งานก่อสร้ างประเภทศูนย์การค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อ ช้ อปปิ ง้ มอลล์ทุกประเภท ซึ่งเป็ นอีกประเภท
โครงการที่ บริ ษัทใช้ เทคโนโลยีและเทคนิคการก่อสร้ างเข้ ามาควบคุม โดยให้ บริ การงานก่อสร้ างตังแต่
้ งานโครงสร้ าง
จนกระทัง่ งานแล้ วเสร็ จ อันได้ แก่ ศูนย์การค้ า ห้ างสรรพสินค้ าระดับต่าง ๆ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อช้ อปปิ ง้ มอลล์ เป็ นต้ น
7. โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นการดําเนินการก่อสร้ างโรงงานทุกประเภท รวมทังงานระบบต่
้
าง ๆ ที่ได้ มาตรฐาน
ซึ่ง จํ า เป็ นและตอบสนองต่อ การใช้ ง านในโรงงานอุต สาหกรรม โดยบริ ษั ท มี ผ ลงานการก่ อ สร้ างประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม อันได้ แก่ นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทบัญชี ตามงบการเงิ นรวมย้อนหลัง 3 ปี
กลุ่มธุรกิจ
1. รายได้ จากการก่อสร้ าง
2. รายได้ จากการให้ บริ การ
3. เงินชดเชยค่าเสียหาย
4. กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สนิ
5. อื่นๆ
- ดอกเบี ้ยรับ
- โอนกลับค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ
- รายได้ อื่น
รวม

ปี 2561
มูลค่ า

%

ปี 2560
มูลค่ า

%

หน่วย : พันล้ าน
ปี 2559
มูลค่ า
%

6,789.35

91.40

8,675.33

94.74

7,504.94

93.48

419.76
-

5.65

389.26
-

4.25

338.09
58.51

4.21
0.73

141.47

1.90

8.37

0.09

3.60

0.05

6.42

0.07

7.23

0.09

0.85
100.00

40.99
78.35
8,028.12

0.51
0.98
100.00

74.11
7,428.31

1.00
100.00

77.30
9,156.70

จากตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกตามกลุม่ ธุรกิจจะพบว่ารายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ างถือเป็ นธุรกิจหลัก
ของบริ ษัท โดยมีธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการให้ เช่าเริ่ มเติบโตขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตามแผนกลยุทธ์ที่เน้ น
การขยายการดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ ยวข้ องในลักษณะไปการเติบโตไปข้ างหน้ า และยังสามารถดําเนินการควบคู่ไปกับ
แผนธุรกิจหลักได้ เป็ นอย่างดี
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ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ แยกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตามงบการเงิ นรวมย้อนหลัง 3 ปี
หน่วย : พันล้ านบาท
% การถือหุ้น
ของบริษัท

บริษัท
1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
2. บริ ษัทย่อย
- บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์
- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์ แมเนจเม้ นท์
- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์
- บจ. พีที ทรี แลนด์
- บจ. เจที เทน
รวม

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
มูลค่ า
%
มูลค่ า
%
มูลค่ า
%
7,125.86 95.93 8,852.49 96.68 7,777.29 96.88

68.00
99.97

58.64
4.65

60.00
69.98
84.98

239.16
0.09
7,428.31

0.79
0.06

68.30
11.46

0.75
0.13

3.22
224.44
100.00 9,156.70

64.96
9.18

0.81
0.11

2.44
176.69
100.00 8,028.12

2.20
100.00

จากตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ แยกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะพบว่า รายได้ รวมของบริ ษัทสูงกว่าบริ ษัทย่อย
เป็ นอย่างมาก แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ดําเนินธุรกิจไปในแนวทางธุรกิจหลักเป็ นสําคัญ โดยมีรายได้ จากบริ ษัท
ย่อยเติบโตขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มความแข็งแกร่งทางด้ านการเงิน และสร้ างความมัน่ คงด้ วยรายได้ ที่แน่นอนให้ แก่
บริ ษัทต่อไปในอนาคต
ตารางโครงสร้างรายได้ของธุรกิ จก่อสร้ าง ตามงบการเงิ นรวมย้อนหลัง 3 ปี
ประเภทของงานก่ อสร้ าง
อาคารที่พกั อาศัย (Residential)

ปี 2561
มูลค่ า
4,759.59

%

หน่วย : พันล้ านบาท

ปี 2560
มูลค่ า

70.10 6,141.40

%

ปี 2559
มูลค่ า

70.79 5,759.46

%
76.74

อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์ (Commercial)

714.99

10.53

492.00

5.67

362.20

4.83

ศูนย์การค้ า ช้ อปปิ ง้ มอลล์ (Retail)

582.01

8.57

443.72

5.12

333.87

4.45

โรงแรม รี สอร์ ท (Leisure)

354.76

5.23

880.45

10.15

700.85

9.34

สถาบัน (Institution)

210.42

3.10

-

-

-

-

โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)

167.58

2.47

-

-

319.33

4.25

-

-

717.76

8.27

29.22

0.39

100.00 7,504.54

100.00

โครงสร้ างสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน (Infrastructure)

รวม

6,789.35

100.00 8,675.33

จากตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจก่อสร้ าง ตามงบการเงินรวมย้ อนหลัง 3 ปี จะพบว่า รายได้ จากการ
ก่อสร้ างประเภทอาคารที่พกั อาศัยหรื อคอนโดมิเนียมยังคงสัดส่วนของรายได้ ที่สงู กว่าการก่อสร้ างประเภทอื่นๆ เป็ น
อย่างมาก รองลงมาคือรายได้ จากการก่อสร้ างอาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย์, ศูนย์การค้ า ช้ อปปิ ง้ มอลล์ และโรงแรม
รี สอร์ ท, ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทยังคงเป็ นผู้นําในการก่อสร้ างอาคารสูงที่ได้ รับความไว้ วางใจจากเจ้ าของ
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา
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ตารางโครงสร้างรายได้ของธุรกิ จก่อสร้าง แยกตามแหล่งที ม่ าของรายได้ยอ้ นหลัง 3 ปี
หน่วย : พันล้ านบาท

แหล่ งที่มาของรายได้
งานภาคเอกชน
งานภาครัฐวิสาหกิจ
งานภาครัฐบาล
รวม

ปี 2561
มูลค่ า
%
6,789.35 100.00
6,789.35 100.00

ปี 2560
มูลค่ า
%
8,231.61
94.89
443.72
5.11
8,675.33 100.00

ปี 2559
มูลค่ า
%
7,171.07
99.55
333.87
4.45
7,504.94 100.00

จากตารางโครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจก่อสร้ าง แยกตามแหล่งที่มาของรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี จะพบว่า รายได้ จาก
การก่อสร้ างของบริ ษัทนันมี
้ แหล่งที่มาของรายได้ จากงานภาคเอกชนสูงกว่าแหล่งอื่นเป็ นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ
ประเภทการก่อสร้ างที่ บริ ษัทรั บงานก่ อสร้ างประเภทที่พักอาศัยเป็ นหลัก โดยโครงการประเภทดังกล่าวจะใช้ เ วลา
ประมาณ 2-3 ปี ในการก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็ จ
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
บริ ษัทมีการวางนโยบายและกลยุทธ์ตา่ ง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี ้
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ อย่างไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการก่อสร้ างโดยนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและ
เทคนิคการก่อสร้ างต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางด้ านก่อสร้ างของบริ ษัทให้ เป็ นแรงงานที่มีฝีมือเพื่อสร้ างสรรค์
งานก่อสร้ างของลูกค้ าให้ มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน และตามรูปแบบที่ได้ ตกลงกันไว้
กลยุทธ์ ด้านราคา บริ ษัทจะมี การเสนอราคาในการประมูลงานกับเจ้ าของโครงการด้ วยราคาที่เหมาะสม เพราะใน
ปั จจุบนั เจ้ าของโครงการมิได้ คํานึงถึงราคาเพียงอย่างเดียว แต่ยงั ดูผลงานที่ผ่านมาและชื่อเสียงของบริ ษัทประกอบกัน
ด้ วย
กลยุทธ์ ด้านเวลา บริ ษัทจะดําเนินการก่อสร้ างอย่างมีมาตรฐาน ตรงตามแบบที่เจ้ าของโครงการกําหนด และส่งมอบ
งานตามเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้
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ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ าของบริ ษัทนันส่
้ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ าภาคเอกชนซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการที่มีชื่อเสียง ฐานะทางการเงิ น
มัน่ คง โดยในช่วงปี 2561 ที่ผา่ นมา บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้ าง ดังนี ้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อโครงการ
เจ้ าของโครงการ
ซี พี ทาวเวอร์ นอร์ ธ ปาร์ ค
บมจ. ซี.พี.แลนด์
เซ็นทริ ค รัชโยธิน
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชัน่
ศุภาลัย พรี เมียร์ เจริ ญนคร
บมจ. ศุภาลัย
โนเบิล อราวน์ สุขมุ วิท 33
บจก. คอนติเนนตัล ซิตี ้
โรงงานนํ ้าตาลไทยรุ่ งเรื อง (เฟส 1-3)
บจก. โรงงานนํ ้าตาลไทยรุ่ งเรื อง
นิว โนเบิล แจ้ งวัฒนะ
บจก. คอนติเนนตัล ซิตี ้
เดอะ ยูนิคอร์ น
บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่
ไลฟ์ สุขมุ วิท 62
บจก. เอพี เอ็มอี 5
ไลฟ์ อโศก ไฮป์
บจก. เอพี เอ็มอี 3
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
บจก. สมิติเวช ชลบุรี
โรงเรี ยนนานาชาติ โออาร์ บี
บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชัน่
โรงพยาบาลวิมตุ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
บจก. โรงพยาบาลนานาชาติวิมตุ
(งานโครงสร้ างชันใต้
้ ดิน)
รวมจํานวน 12 โครงการ

หน่วย : บาท
มูลค่ าก่ อสร้ าง*
784,000,000.00
340,000,000.00
373,000,000.00
415,750,000.00
450,000,000.00
697,000,000.00
1,765,500,000.00
494,000,000.00
1,480,000,000.00
361,500,000.00
979,441,178.75
214,000,000.00
8,354,191,178.75

หมายเหตุ * เป็ นมูลค่า ณ วันทําสัญญาก่อสร้ าง ราคารวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% แล้ ว และยังไม่ได้ รวมมูลค่างานเพิ่ม-ลด ระหว่างดําเนินโครงการ

รวมจํ า นวนโครงการที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ความไว้ วางใจในการลงนามสั ญ ญาก่ อ สร้ างในปี 2561 รวม
12 โครงการ มูลค่าทังสิ
้ ้น 8,354,191,178.75 บาท
แต่ทงนี
ั ้ ้จากอดีตที่ผ่านมาลูกค้ าของบริ ษัทมิใช่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านัน้ แต่บริ ษัทยังได้ รับงานของหน่วยงาน
ราชการ ไม่ว่ าจะเป็ นโครงการบ้ า นเอื อ้ อาทร อาคารซ่อ มบํา รุ ง สนามบิน สุว รรณภูมิ แนวป้องกัน นํ า้ ท่ว มริ ม แม่นํ า้
เจ้ าพระยาของกรุงเทพมหานครอีกด้ วย
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และสําหรับปี นี ้ ลูกค้ ารายใหญ่ของบริ ษัท 10 อันดับแรกทางด้ านรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี ้
บจก.ศุภาลัย
บจ.คอนติเนนตัล ซิ ต้ ี

14.32

บจ.บางกอก ริ วา่ ดีเวลลอปเม้นท์

11.09

บจ.แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล

7.55
69.40

7.15
7.04
5.82
3.15 3.38

5.19
4.71

บมจ.สิ งห์ เอสเตท
บจ.นายณ์ อารี
บจ.เอชเอชที คอนสตรัคชัน่
บมจ.พฤกษา เรี ยลเอสเตท
บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์
บจ.แอมไชน่าทาวน์
อื่น ๆ

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สําหรับในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทในปี 2561 นัน้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทยังอยู่ที่ภาคเอกชนเป็ นหลัก
โดยบริ ษัทจะเลือกบริ ษัทผู้พฒ
ั นาโครงการที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังจะเห็นได้ ว่าในช่วงที่ผ่านมาบริ ษัท
ได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทผู้พฒ
ั นาโครงการชันนํ
้ า อาทิเช่น บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน), บริ ษัท สิงห์ เอสเตท
จํากัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน) เป็ นต้ น ซึ่งนอกจากบริ ษัทจะคัดเลือกลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัท
มหาชนจํากัดแล้ วนัน้ บริ ษัทยังรับโครงการก่อสร้ างของลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทจํากัด โดยบริ ษัทจะทําการพิจารณาชื่อเสียง
ฐานะทางการเงิน เป็ นต้ น
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมีฝ่ายประมาณราคาและประมูล/เทคนิควิศวกรรม (Estimate & Technical Engineering Department)
เป็ นผู้ดูแลรั บผิ ดชอบในการติดตามหาข้ อมูลการประมูล งานทัง้ ของภาครั ฐและภาคเอกชนผ่านทางสื่อต่างๆ และ
ดําเนินการประมูลราคาแข่งขันกับบริ ษัทอื่น ทังนี
้ ้จากการที่บริ ษัทมีการสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกบั ลูกค้ าที่เคยร่ วมงาน
กันมาก่อน รวมถึงผลงานในอดีตของบริ ษัทที่มีคณ
ุ ภาพและสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ทําให้ บริ ษัทได้ รับเชิญให้
เข้ าร่ วมประมูลงานของลูกค้ าเก่าอยู่เสมอ และในบางโอกาสบริ ษัทยังได้ รับการแนะนําลูกค้ าใหม่จากลูกค้ าเดิมของ
บริ ษัทที่พงึ พอใจในผลงานของบริ ษัทอีกด้ วย
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สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง

สถานการณ์ ก่อสร้ าง ปี 2561
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 การดําเนินงานในหลายโครงการก่อสร้ างของภาครัฐประสบข้ อจํากัดบางประการ เช่น
การจัดหาแหล่งเงินทุน การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อม การสํารวจความคิดเห็นจากประชาชน ขัน้ ตอน การออก
กฎหมายเพื่อความสะดวกในการดําเนินโครงการก่อสร้ าง รวมถึงขั ้นตอนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื ้อจัด
จ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อ จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ต้องใช้ เวลาในการคัดเลือกหาผู้รับสัญญาโดยผ่านการประกวดราคา ดังนั ้นในช่วงต้ นปี 2561 การ
ก่อสร้ างของโครงการภาครัฐจึงขยายตัวในกรอบที่จํากัด อย่างไรก็ตามจากความชัดเจนในโครงการลงทุนภาครัฐของช่วง
ครึ่ งปี แรก ส่งผลให้ ในช่วงครึ่ งปี หลัง และในปี 2562 การลงทุนก่อสร้ างในโครงการภาครัฐมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ ้นในอัตราเร่ ง
เมื่อเทียบกับช่วงต้ นปี ผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega projects ที่อยู่ในขั ้นตอนประกวดราคาและคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ างใน
ปี 2562 ที่มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 1.03 ล้ านล้ านบาท รวมถึงจากโครงการอื่นนอกเหนือยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐาน เช่น โครงการไทยนิยมยัง่ ยืนตามแนวนโยบายรัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื ้นที่อนั ประกอบด้ วย
โครงการถนนสัญจรภายในหมู่บ้านจํานวน 14,362 โครงการ โครงการศาลาประชาคม จํานวน 8,960 โครงการ และ
ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 6,103 โครงการ และแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมที่จะเร่ งสร้ าง โครงข่ายทางถนน
ในปี 2562 จํานวน 48 เส้ นทางด้ วยวงเงิน 48,000 ล้ านบาท นอกจากนี ้ในการพิจารณาร่ าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่อนุมัติวงเงินงบประมาณกว่า 3 ล้ านล้ านบาท ซึ่ง
กระทรวงคมนาคมได้ รับการจัดสรร งบจํานวน 183,732.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 8.9 เป็ นกระทรวงที่ได้ รับ
สัดส่วนเงินเพิ่มสูงที่สดุ ในกลุ่ม กระทรวงที่ได้ รับงบประมาณเกินกว่า 50,000 ล้ านบาท สะท้ อนถึงเม็ดเงินที่จะเข้ าสู่ระบบ
จากการลงทุนโครงสร้ าง พื ้นฐานของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562
ด้ วยเหตุนี ้ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่าโครงการก่อสร้ างภาครั ฐในช่วงครึ่ งหลังปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562 จะมีการ
เติบโตในอัตราที่สงู จากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการ SME น่าจะได้ รับอานิสงส์จากการรั บเหมาช่วง (SubContractor) จากกลุ่มเอกชนขนาดใหญ่ที่เป็ นผู้ชนะการประกวดราคา ในส่วนโครงการก่อสร้ างภาครัฐขนาดเล็ก จะมีการ
เร่ งตัวจากนโยบายไทยนิยมยัง่ ยืน ซึง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื ้นที่ที่ครอบคลุมการพัฒนาถนนสัญจร
ภายในหมู่บ้าน อาคารส่วนกลางขนาดเล็ก การซ่อมแซมประปารายหมู่บ้าน ซึ่งในโครงการที่มีมลู ค่าไม่มากนักจึงเป็ น
โอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้ าไปรับงานก่อสร้ างเองโดยเฉพาะผู้ประกอบการท้ องถิ่นหรื อพื ้นที่ใกล้ เคียง
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สถานการณ์ ก่อสร้ าง ปี 2562

ภาพรวมธุรกิจก่อสร้ างภาคเอกชนช่วงที่เหลือของปี 2561 และปี 2562 คาดว่ายังคงมีทิศทางที่เป็ นบวก แต่
อัตราการปรับตัวอาจอยูใ่ นกรอบที่ใกล้ เคียงกับช่วงครึ่งแรกของปี 2561 จากตลาดที่อยู่อาศัยที่ยงั คงมีอปุ าทาน ค้ างขาย
ในหลายพืน้ ที่ และการฟื ้นตัวของกํ าลังซื อ้ ของกลุ่มคนรายได้ ตํ่า-ปานกลางที่ยังไม่ชัดเจน โดยการเติบโต ของการ
ก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัยจะกระจุกตัวในพื ้นที่ที่ประชาชนมีกําลังซื ้อ เช่น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึง จังหวัดใหญ่
อื่นของภาค ส่วนในจังหวัดรองส่วนใหญ่การก่อสร้ างที่อยู่อาศัยจะกระจายตัวออกไปจากอุปาทาน ของที่ดินที่ยงั มีอยู่
จํานวนมากแต่มูลค่างานก่อสร้ างต่อโครงการไม่สูงนัก ในส่วนของงานก่อสร้ างเอกชนในส่วนของ การพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมได้ รับปั จจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนบทบาทการท่องเที่ยวเมืองรอง และการลงทุนขนาด
ใหญ่ในพื ้นที่เฉพาะเช่นพื ้นที่ EEC ด้ วยเหตุนี ้ ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่าในช่วงที่เหลือ ของปี ต่อเนื่องถึงปี 2562 กิจกรรม
ก่อสร้ างของภาคเอกชนจะมีการขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงต้ นปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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การก่อสร้ างที่อยู่อาศัย ในภาพรวมพบว่า 5 เดือนแรกของปี ของปี 2561 การก่อสร้ างในภาพรวมปรับสูงขึ ้น ใน
ทุกพื ้นที่ของประเทศพิจารณาจากการขออนุญาตก่อสร้ างที่เพิ่มสูงขึ ้นทังแนวราบและแนวสู
้
ง รวมถึงเพิ่มขึ ้น ทังในเชิ
้
ง
จํานวนใบอนุญาตและพื ้นที่ขออนุญาตก่อสร้ าง ในส่วนของพื ้นที่แนวราบ ทําเลส่วนใหญ่อยู่ในพื ้นที่จงั หวัดรอง ของแต่
ละภูมิภาคที่ยงั มีพื ้นที่ก่อสร้ างอยู่คอ่ นข้ างมากเช่น จังหวัดนนทบุรีในพื ้นที่ปริ มณฑล จังหวัดกาญจนบุรี ในพื ้นที่ภาค
ตะวันตก หรื อในเขตภาคใต้ เช่นจังหวัด สุราษฎร์ ธานี สตูล พังงา พัทลุง เป็ นต้ น ในส่วนของการก่อสร้ าง ที่อยู่อาศัยแนว
สูงส่วนใหญ่กระจุกตัวในจังหวัดหลักที่ เขตเมืองมีความหนาแน่นและราคาที่ดินค่อนข้ างสูง เช่น กรุ งเทพ ปทุมธานี
เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็ นต้ น การก่อสร้ างเพื่อการพาณิชยกรรม คาดว่าในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2561 ถึงปี 2562 การ
ก่ อสร้ างเอกชน เพื่ อการพาณิ ช ยกรรมคาดว่ าจะเริ่ ม ปรั บสูง ขึน้ ตามการขยายโครงการของกลุ่ม ผู้ป ระกอบการ
ห้ างสรรพสินค้ า ขนาดใหญ่ท่ีมีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องและเข้ าไปยังพื ้นที่เขตภูมิภาคเพิ่มสูงขึ ้น เช่น อยุธยา
ภูเก็ต สมุทรปราการ รวมถึงการก่อสร้ างที่มาจากการปรับปรุ งซ่อมแซม นโยบายในการปรับโฉม (Renovate) ของกลุ่ม
ห้ างสรรพสินค้ าขนาดใหญ่ที่มีโครงการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่องตามลําดับในแต่ละพื ้นที่ รวมถึงโอกาสของการก่อสร้ าง
เพื่อการพาณิชยกรรมที่สงู ขึ ้นเพื่อตอบสนองกับรู ปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองโดยนําแนวคิดการรวมกัน
ของกลุ่มผู้อยู่อาศัยและกลุ่มการค้ าเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้ แนวคิด โครงการ Mixed use ที่มีโครงการที่มลู ค่าสูง 10
โครงการที่ทยอยเริ่ มก่อสร้ างในพื ้นที่กรุงเทพมหานครด้ วยวงเงินลงทุนรวมกว่า 4.56 แสนล้ านบาท และมีแนวโน้ ม จะ
ขยายตัวออกไปยังพื ้นที่เขตเมืองที่มีศกั ยภาพอื่นเช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต เป็ นต้ น
ที่มา : ศูนย์วิจยั กสิกรไทย

ศักยภาพในการแข่ งขันและส่ วนแบ่ งทางการตลาด
ในปี ที่ ผ่านมาโครงการก่ อสร้ างระบบสาธารณูปโภคขัน้ พื น้ ฐานของภาครั ฐ ยัง คงมี โครงการก่อสร้ างใหม่ ๆ
ออกมาประมูลพอสมควร และบางโครงการก็เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างแล้ ว ซึ่งจากการเปิ ดการประมูลรถไฟฟ้าในเส้ นทาง
ต่าง ๆ นัน้ ส่งผลให้ การลงทุนก่อสร้ างของภาคเอกชนมี การปรั บตัวโดยงานก่อสร้ างที่อยู่อาศัยจะเติบโตไปตามแนว
ก่อสร้ างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ
และจากการที่ บริ ษัทมี การนํ าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ ในการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานของบริ ษัทให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ศกั ยภาพในการแข่งขันของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้น อันจะ
เห็นได้ จากการที่บริ ษัทได้ ลงนามสัญญาก่อสร้ างที่มีมลู ค่าเพิ่มมากขึ ้น ขนาดโครงการและพื ้นที่ก่อสร้ างเพิ่มมากขึ ้น
ความท้ าทายของผู้ประกอบการรั บเหมาก่ อสร้ าง
ในช่วงครึ่ งหลังของปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงช่วงปี 2562 คาดว่าการก่อสร้ างจะเร่ งตัวขึ ้นจากโครงการของทาง
ภาครั ฐ และโครงการของภาคเอกชนที่ คาดว่ายังดีต่อเนื่องจากช่วงต้ นปี ซึ่งเป็ นโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการ SME
ก่อสร้ าง อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอีกหลายประการที่เป็ นความท้ าทายต่อผู้ประกอบการ SME รับเหมาก่อสร้ าง ดังต่อไปนี ้
ราคาวัสดุก่อสร้ างมี แ นวโน้ ม ปรั บตัวสูงขึน้ ภาคก่ อสร้ างไทยในช่วงปี 2561 ได้ แรงหนุนจากทัง้ การก่ อสร้ าง
ภาครัฐ และภาคเอกชนส่งผลต่ออุปสงค์วสั ดุก่อสร้ างอันมีผลกระทบต่อราคาที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ ้น พิจารณาจากดัชนี
ราคาวัสดุก่อสร้ างที่ปรับตัวสูงขึ ้นจากปี 2559 ที่ 103.2 เป็ น105.2 ในปี 2560 และ 107.7 ในปี 2561 และเมื่อพิจารณา
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ในดัชนีรายเดือนในปี 2561 พบว่าแนวโน้ มราคาวัสดุก่อสร้ างมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยเฉพาะโครงการภาครัฐหลาย
โครงการมีผลต่อการเพิ่มอุปสงค์สินค้ าหมวดเหล็ก ส่งผลให้ ราคาเหล็กเริ่ มปรับตัวชัดเจนในช่วงเดือน มิถนุ ายนที่ผา่ นมา
และมีแนวโน้ มจะเพิ่มต่อเนื่องในช่วงครึ่งปี หลังส่วนราคาซีเมนต์คาดว่าจากแนวโน้ มของอุปสงค์ทงภาครั
ั้
ฐและเอกชนจะ
หนุนให้ ทิศทางของราคาเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องแต่จากอุปาทานของซีเมนต์ในประเทศที่เข้ มแข็งส่งผลให้ การขยับราคาซีเมนต์
จะอยูใ่ นกรอบที่แคบ
การเข้ ามาแข่งขันของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการก่อสร้ างเช่น วัสดุสําเร็ จการ
ใช้ หนุ่ ยนต์ในขันตอนก่
้
อสร้ าง รวมถึงการใช้ เครื่ องพิมพ์สามมิติที่พฒ
ั นาขึ ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ ผ้ รู ับเหมารายใหญ่ที่รับงาน
อาจเพิ่มสัดส่วนในการก่อสร้ างเองเพิ่มสูงขึ ้น ทําให้ บทบาทของ SME ที่เป็ นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ลดลงซึ่ง
อาจทําให้ การรับงานที่มีสดั ส่วนน้ อยไม่ค้ มุ ค่าต่อการเข้ าไปรับช่วงต่อปั ญหาด้ านจํานวนแรงงานและทักษะแรงงาน
o ปั ญหาด้ านจํานวนแรงงานจากกฎระเบียบเรื่ องการพิสจู น์สญ
ั ชาติแรงงานต่างด้ าว ส่งผลให้ แรงงาน ที่ไม่ได้
รับการพิสูจน์สญ
ั ชาติเกิดข้ อจํากัดในการทํางานในประเทศไทยและมีแนวโน้ มออกไป จากระบบ ประกอบกับทิศทาง
ก่อสร้ างที่ คาดว่าจะดีขึ ้น ส่งผลให้ เกิ ดการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้ าง รวมถึงปั ญหาพืน้ ฐานของการจ้ าง
แรงงานต่างด้ าวที่มักเป็ นการจ้ างรายวัน จึงอาจมีการเปลี่ยนงานได้ ตลอดเวลา ส่งผลให้ ปัญหาจํ านวนแรงงานเป็ น
ประเด็นที่ทางผู้ประกอบการ SME รับเหมาก่อสร้ างต้ องคํานึงถึง
o แรงงานส่วนใหญ่ในภาคก่อสร้ างไทยเป็ นแรงงานต่างด้ าวที่ไม่มีทักษะ รวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้ างใน
ปั จจุบนั ที่พฒ
ั นาขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างฝี มือของแรงงานและความประณีตในการใช้
วัสดุก่อสร้ างที่มีเทคโนโลยีสงู ที่ต้องมีมาตรฐานการติดตังเฉพาะ
้
เช่น ผนังสําเร็ จ ทําให้ งานที่ส่งมอบอาจเกิดปั ญหาใน
เชิงคุณภาพที่ทางผู้ประกอบการ SME รับเหมาต้ องรับผิดชอบ รวมถึงส่งผลลบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ รวมถึง
ปั ญหานี ้อาจไม่จํากัดเพียงแต่กลุ่มแรงงานแต่อาจรวมถึงผู้ประกอบการที่ยงั ไม่มีความพร้ อมในการใช้ วสั ดุเหล่านี ้ได้ ดี
เพียงพอ ทังนี
้ ้ในแต่ละโครงการที่ผ้ รู ับเหมา SME เข้ าไปรับงานจากโครงการของรัฐ หรื อของเอกชนนัน้ ยังมีปัจจัย
ที่ต้องคํานึงในมิตทิ ี่แตกต่างกันบางประการดังนี ้ โครงการภาครัฐ ประเด็นที่ควรคํานึงคือกรอบเวลาของโครงการ
ที่อาจล่าช้ ากว่าที่ประเมิน เนื่องจากต้ องผ่านหลายขันตอนเช่
้
น ขันตอนทํ
้
ารายงานศึกษาโครงการ เข้ าครม. เพื่ออนุมตั ิ
การออกเงื่อนไขสัญญา ซึง่ อาจทําให้ โครงการเริ่ มช้ าไปกว่าที่กําหนด รวมถึงกรณีการคืนพื ้นที่/ปรับพื ้นที่
เพื่อเตรี ยมก่อสร้ างบางครัง้ อาจติดเรื่ องกรรมสิทธิ์ที่ต้องเวนคืนพื ้นที่อนั เป็ นอุปสรรคต่อการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามกรอบ
เวลาที่ตงไว้
ั ้ อย่างไรก็ดีในส่วนของราคาวัสดุก่อสร้ าง ในโครงการภาครัฐผู้ประกอบการสามารถควบคุมความเสี่ยงด้ าน
การบริ หารต้ นทุนได้ ดีกว่าการรับงานเอกชน จากปั จจัยค่า K ส่งผลให้ อตั ราการแบกรับต้ นทุนวัสดุก่อสร้ างถูกควบคุมไว้
ที่ร้อยละ 4โครงการก่อสร้ างภาคเอกชนประเด็นที่ควรคํานึงคือ สถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จนถึงปี 2562 ที่
อาจมีปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการก่อสร้ างภาคเอกชนที่อาจเติบโตไม่เท่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น ปั จจัยด้ านการเมือง
ภายหลังการเลือกตังในช่
้ วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (ตามโรดแมพ) ที่อาจกระทบต่อความเชื่ อมัน่ ของผู้บริ โภค และนัก
ลงทุน รวมถึงการเข้ ามาดําเนินกิจการจริ งของโครงการที่ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนที่อาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ หรื อ ความล่า ช้ าของการเข้ า มาลงทุน จริ ง ของโครงการที่ ข อรั บ การส่ ง เสริ ม ฯที่ อาจเป็ นปั จ จัย ในการชะลอการ
ดําเนินการลงทุนก่อสร้ างต่างๆ เพื่อรอความชัดเจน ทังในโครงการที
้
่อยูอ่ าศัยหรื อ การลงทุนด้ านพาณิชยกรรม
ที่มา : ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
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จํานวนของคู่แข่ งขัน
ในปี 2561 บริ ษัทยังคงเข้ าร่ วมประมูลงานก่อสร้ างอย่างสมํ่าเสมอเพื่อสะสมปริ มาณงานในมือ (Backlog) ให้
เพิ่มมากขึ ้น และถึงแม้ ว่าธุรกิจก่อสร้ างจะมีการแข่งขันที่คอ่ นข้ างสูง เนื่องจากมีทงผู
ั ้ ้ รับเหมารายเก่าและรายใหม่ที่เข้ า
มาช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด แต่บริ ษัทก็ยงั คงได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ารายเก่าและรายใหม่ด้วยดี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีมลู ค่างานคงเหลือในมือรวม 11,800 ล้ านบาท ซึ่งสามารถสร้ างรายได้ ในอนาคตให้ กบั บริ ษัทได้
อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อดูทางด้ านรายได้ บริ ษัทมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 8 เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ ชื่อกลุม่ “บริ การรับเหมาก่อสร้ าง” ซึง่ มีจํานวนทังสิ
้ ้น 20 บริษัท
ตารางแสดงรายได้ ของผู้รับเหมาก่ อสร้ างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทยสําหรั บปี 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อบริ ษัท
บริ ษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีทซี ีแอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียร์ ริ่ง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท คริ สเตียนี แอนด์ นีลเส็น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พรี บิลท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ศรี ราชาคอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีเออี จํากัด (มหาชน)
รวม

รายได้ (ล้ านบาท)
61,894.09
31,175.57
28,000.91
12,983.32
10,444.45
9,055.45
7,977.51
7,428.31
7,135.91
3,921.37
3,624.10
3,427.99
2,789.72
2,424.11
2,306.49
1,445.13
1,344.45
943.90
819.58
351.80
199,494.16

ร้ อยละ (ของยอดรวม)
31.03
15.63
14.04
6.51
5.24
4.54
4.00
3.72
3.58
1.97
1.82
1.72
1.40
1.22
1.16
0.72
0.67
0.47
0.41
0.18
100.00

แหล่งข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 17

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
2.3.1 ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึง่ ผลิตภัณฑ์
การดําเนินการก่อสร้ างของบริ ษัท จะเริ่ มต้ นจากการติดต่อหางานรับเหมาก่อสร้ างจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงการ
ว่าจ้ างโดยตรงจากลูกค้ า โดยก่อนที่ จะมีการเสนอราคานัน้ ฝ่ ายต่าง ๆ ของบริ ษัทจะร่ วมกันศึกษาแบบก่อสร้ างและ
ความเป็ นไปได้ ในการทํางาน ซึ่งฝ่ ายก่อสร้ างจะเป็ นผู้วางแผนงานก่อสร้ างและข้ อมูลทางด้ านเทคนิคในงานก่อสร้ าง
ส่วนฝ่ ายกํากับต้ นทุนจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลทางด้ านต้ นทุนการก่อสร้ าง ผู้รับเหมาช่วง และข้ อมูลเงื่ อนไขที่กําหนดโดยฝ่ าย
เจ้ าของโครงการ ซึ่งมีผลต่อต้ นทุนการก่อสร้ าง จากนันส่
้ วนประมาณราคาและประมูลจะดําเนินการประมาณราคา
โดยประมาณปริ มาณงานและสอบราคาต่อหน่วยตามราคาตลาด หลังจากนันจะดํ
้
าเนินการทํารายงานสรุ ปเกี่ยวกับ
ต้ นทุน การก่ อสร้ าง เงื่ อนไข และแผนงานก่ อสร้ างนํ าเสนอต่อคณะกรรมการจัดการของบริ ษัท เพื่ อตรวจสอบและ
ปรั บปรุ งตามความเหมาะสมก่อนที่ จะนํ าเสนอให้ ลูกค้ า ในกรณี ที่มีการเจรจาต่อรองราคาเพิ่ม เติม คณะกรรมการ
จัดการของบริ ษัทจะเข้ าร่วมในการเจรจาและพิจารณาการเข้ ารับงาน
2.3.2 ขันตอนระหว่
้
างการดําเนินงาน
ภายหลังจากที่ประมูลงานได้ และบริ ษัทลงนามในสัญญากับเจ้ าของโครงการเรี ยบร้ อยแล้ ว ขันตอนต่
้
อไปคือ
การดําเนินการก่อสร้ าง โดยจะมีการดําเนินการดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ จดั การโครงการเพื่อทําหน้ าที่รับผิดชอบการดําเนินการต่าง ๆ ในโครงการก่อสร้ าง
2. วางแผนการดําเนินการก่อสร้ าง โดย
2.1 ผู้จดั การโครงการ
- จัดทําแผนงานก่อสร้ างอย่างละเอียด โดยตรวจสอบความต้ องการที่แท้ จริ งของเจ้ าของโครงการ
และตามข้ อกําหนดที่ระบุในสัญญาก่อสร้ าง และนําข้ อกําหนดดังกล่าวมาวางแผนการทํางาน
- จัดทําแผนกําลังคนโดยประมาณจํานวนคนงานและช่างฝี มือสําหรับงานแต่ละประเภท
- จัดทําแผนเครื่ องจักรกลที่จะใช้ ในงานก่อสร้ างในแต่ละช่วงเวลา
2.2 ส่วนควบคุมต้ นทุน
- จัดทํางบประมาณโดยละเอียด โดยการร่วมปรึกษากับฝ่ ายผู้จดั การโครงการ
- จัดเตรี ยมระบบการควบคุมค่าใช้ จา่ ยของโครงการ รวมทังปริ
้ มาณการใช้ วสั ดุ
- จัดทําแผนการเงินของโครงการ
2.3.3 การดําเนินงานก่อสร้ าง โดย
1. งานด้ านบริ หารเครื่ องมือ เครื่ องจักร และวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ าง
ในงานก่ อสร้ างจํ าเป็ นต้ องมี การใช้ เ ครื่ องมื อเครื่ อ งจักรในการดํ าเนิ น การ บริ ษั ท จึง มี การจัดตัง้ คลัง เก็ บ
เครื่ องจักร วัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ าง เพื่อทําหน้ าที่ดแู ลการใช้ งานเครื่ องมือเครื่ องจักรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. งานด้ านวิศวกรรม
ฝ่ ายวิศวกรรมจะดูแลและรับผิดชอบงานทางด้ านวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงงานออกแบบทางวิศวกรรม และงาน
วางแผนและควบคุม
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3. งานด้ านการควบคุมคุณภาพ
บริ ษัทมีสว่ นงานที่ทําหน้ าที่ควบคุมคุณภาพในการก่อสร้ าง เพื่อสร้ างความมัน่ ใจได้ ว่าการก่อสร้ างของบริ ษัทมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ดี และเป็ นไปตามที่กําหนดในแบบและสัญญาก่อสร้ าง
ทังนี
้ ้ในระหว่างดําเนินงานก่อสร้ างหัวหน้ างานของแต่ละฝ่ ายจะทํางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด เพื่อควบคุมงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการทังทางด้
้
านคุณภาพ อัตราความก้ าวหน้ า และงบประมาณการก่อสร้ าง
2.3.4 การรายงานและบันทึก
ฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ายจะจัดทํ ารายงานเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของงานด้ านต่าง ๆ รายงานให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา
รับทราบตามลําดับขันตอน
้
เพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ ไขในกรณีที่พบปั ญหาได้ อย่างทันท่วงที
2.3.5 การติดตามและการตรวจสอบ
หัวหน้ างานของแต่ละฝ่ ายจะร่วมกับคณะกรรมการจัดการ ในการตรวจสอบคุณภาพของงานและค่าใช้ จ่ายเพื่อ
ปรั บปรุ งแก้ ไ ขการทํ างานตามความเหมาะสม รวมทัง้ ร่ วมปรึ กษากับฝ่ ายอื่ น ๆ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการนัน้
ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้ างหากมีขนตอนใดไม่
ั้
ผ่านการตรวจสอบ ก็จะมีการแก้ ไขแผนงานการทํางาน
และตรวจสอบอีกครัง้ หากงานไม่แล้ วเสร็ จตามที่ระบุไว้ ในสัญญา และ/หรื อล่าช้ ากว่าแผนงาน ผู้จดั การโครงการจะเป็ น
ผู้วิเคราะห์สาเหตุของความล่าช้ านัน้ และทําการปรับปรุงแผนงานต่อไป
2.3.6. การตรวจเช็คความเรี ยบร้ อยก่อนส่งมอบงาน
ผู้จดั การโครงการและทีมงานจะร่ วมกันตรวจสอบความเรี ยบร้ อยและแก้ ไขข้ อบกพร่ องให้ เรี ยบร้ อย พร้ อมที่จะ
ส่งมอบงานและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ แก่เจ้ าของโครงการ
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ผังแสดงขัน้ ตอนการรั บงานและการก่ อสร้ าง
ติดต่อประสานงานเจ้ าของโครงการ หรื อหน่วยงานราชการ
ขออนุมตั ิเข้ าร่วมเสนอราคา

ซื ้อแบบ/เอกสารประกอบ
ประมาณราคาและเข้ าร่วมเสนอราคา
ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้ก่อสร้ างงาน

ตรวจสอบเอกสารสัญญา เงื่อนไขต่าง ๆ และลงนามรับงานก่อสร้ าง
แต่งตังผู
้ ้ จดั การโครงการ พร้ อมทีมงาน

คัดเลือกผู้รับเหมาช่วง
ตามลักษณะงาน

แผนงานคุณภาพโครงการ
แผนงานคุณภาพของผู้รับเหมา

แผนการเงินและงบประมาณ
ดําเนินงานก่อสร้ าง
รายงานผลงานปั ญหา/ความก้ าวหน้ า
ติดตาม ปรับปรุง แก้ ไข
ตรวจสอบคุณภาพ / ทดสอบทุกระบบงาน
ส่งมอบงาน
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2.3.7 ส่วนงานสนับสนุนของบริ ษัท ประกอบไปด้ วยหน่วยงานต่อไปนี ้
 งานด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ฝ่ ายจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นฝ่ ายที่รับผิดชอบดําเนินการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อใช้ ในโครงการก่อสร้ างต่าง ๆ ของบริ ษัท
โดยคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดของสัญญาก่อสร้ าง ในจํานวนที่ถกู ต้ อง ตรง
ตามเวลาที่ต้องการใช้ งานในราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมทังติ
้ ดตามผลการส่งมอบวัสดุอปุ กรณ์และบริ การที่จดั ซื ้อ
จัดจ้ างให้ กบั โครงการก่อสร้ างให้ เรี ยบร้ อยสมบูรณ์
แนวทางในการดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง
1. วางแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างร่วมกับฝ่ ายบริ หารและผู้จดั การโครงการที่ได้ รับมอบหมายให้ บริ หารโครงการที่เปิ ด
ขึ ้นใหม่
2. คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การจากบัญชีรายชื่อผู้ขาย บัญชีรายชื่อผู้ให้ บริ การ ตามบัญชีรายชื่อที่ฝ่ายจัดซื ้อมีอยู่
3. จัดส่ง รายละเอี ยดความต้ องการวัส ดุอุปกรณ์ /บริ การ ให้ ผ้ ูขาย/ผู้ใ ห้ บริ การ พร้ อมระบุกําหนดเวลาการ
นําเสนอราคา
4. ตรวจสอบความถูกต้ องของการเสนอราคา สรุ ปเปรี ยบเทียบราคาและเงื่อนไขที่ผ้ ขู าย/ผู้ให้ บริ การแต่ละราย
เสนอเข้ ามา
5. ฝ่ ายจัดซื ้อหารื อกับฝ่ ายบริ หารและผู้จดั การโครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องให้ ตรงกับความต้ องการของ
หน่วยงาน และเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การ
6. สรุปผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ พร้ อมให้ ความเห็นเสนอขออนุมตั ติ อ่ ผู้บริ หาร
1. ดําเนินการออกใบสัง่ ซื ้อให้ กบั ผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การที่ได้ รับการคัดเลือก
2. ประสานงานระหว่างผู้จดั การโครงการกับผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การ เพื่อทําความเข้ าใจและวางแผนการจัดส่ง
สินค้ าและการเข้ าทํางาน
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้ บริ การทังจากผู
้
้ ผลิตโดยตรงและตัวแทนจําหน่าย โดยเป็ นการเปิ ดกว้ างให้
ผู้ข าย/ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทุก รายแข่ง ขัน ในเรื่ องคุณ ภาพ ราคา และเงื่ อ นไขภายใต้ กฎเกณฑ์ เ ดี ยวกัน ด้ ว ยความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับวัสดุอปุ กรณ์ การให้ บริการที่สอดคล้ องกับความต้ องการของบริ ษัทมากที่สดุ
จํานวนผู้จาํ หน่ ายวัตถุดบิ
ในปั จ จุบัน บริ ษั ท มี จํ า นวนผู้ข าย (Supplier) และผู้ใ ห้ บ ริ การ (Sub-contractor) ที่ ขึน้ ทะเบีย นเป็ นคู่ค้ าของ
บริ ษัทเป็ นจํานวนมาก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีการสั่งซื อ้ วัตถุดิบที่ จําเป็ นสํ าหรับงานก่อสร้ างไม่ว่าจะเป็ น
ปูนซีเมนต์ เหล็ก สุขภัณฑ์ เป็ นต้ น โดยการจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทจะไม่ให้ เกิดการกระจุกตัวอยู่เฉพาะรายใดรายหนึ่ง
เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงในการดําเนินการของบริ ษัท ซึง่ ในปี 2561 ที่ผา่ นมา 10 อันดับแรกที่บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบ
คิดเป็ นร้ อยละ 59.77 ของการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบทังหมด
้
และการว่าจ้ างบริ การ 10 อันดับแรกคิดเป็ นร้ อยละ 57.53 ของการ
ว่าจ้ างบริ การทังหมด
้
ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทที่จะไม่พึ่งพิง Supplier และ Subcontractor แค่รายใดราย
หนึง่ เท่านันรวมถึ
้
งบริ ษัทจะมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพผู้ขายและผู้ให้ บริ การรายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
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 งานด้ านบัญชี
ดูแลรับผิดชอบในส่วนของระบบบัญชี งานภาษี อากรต่าง ๆ การจัดทํารายงานการเงินต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริ หารและองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 งานด้ านการเงิน
ดูแลรั บผิ ดชอบในการจัดหาเงิ นทุนหมุน เวี ยนในโครงการก่อสร้ าง การทําหนัง สือคํ ้าประกัน รวมถึ งการ
ติดตามเรี ยกเก็บเงินตามสัญญาก่อสร้ าง และการจ่ายเงินแก่ Supplier ต่าง ๆ
 งานด้ านพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจดูแลรับผิดชอบในการวิเคราะห์และสนับสนุนการประมูลงานของบริ ษัทในโครงการต่าง ๆ
ตลอดจนการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการต่าง ๆ ที่มีศกั ยภาพในการเข้ าไปลงทุน
 งานด้ านทรัพยากรบุคคล
เมื่อมีการเปิ ดโครงการใหม่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้ าที่ในการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมทังความสามารถ
้
และจํานวนบุคลากรในแต่ละประเภทของงาน รวมถึงจัดสรรคนงานให้ เหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้ การดําเนินงานเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการแต่งตังผู
้ ้ จดั การโครงการเพื่อทําหน้ าที่บริ หารงานภายในโครงการให้ เรี ยบร้ อย
 งานด้ านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ส่วนงานบริ หารและระบบข้ อมูลเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบในการดําเนินการติดตัง้ พัฒนาและบํารุ งรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงบริ ษัทมีการคิดค้ นโปรแกรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานให้ มากขึ ้น
 งานด้ านกฎหมาย
ดูแลรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับข้ อกฎหมาย การดําเนินคดี การบังคับคดี การให้ คําปรึ กษาด้ าน
สัญญาและการทํานิตกิ รรมต่าง ๆ
 งานด้ านธุรการทัว่ ไปและธุรการสนาม
งานธุ ร การทั่ว ไปจะดูแ ลงานธุ ร การสํ านัก งาน งานอาคารสถานที่ แ ละงานยานพาหนะและงานด้ า นการ
ประกันภัย ซึ่งเป็ นงานสนับสนุนให้ การดําเนินงานหลักเป็ นไปด้ วยความราบรื่ น ส่วนงานธุรการสนาม จะดูแลงานด้ าน
บุคคล งานด้ านจัดซื ้อจัดจ้ าง และงานด้ านอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท ซึ่งเป็ นการสนับสนุนการดําเนินงานของ
โครงการให้ เป็ นไปด้ วยความราบรื่ น
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ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ทมี น โยบายในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ก่ อสร้ างที่ คํา นึง ถึ ง ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้ กับ สิ่ ง แวดล้ อมและชุม ชน
ข้ างเคียง โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด รวมถึงได้ พฒ
ั นากระบวนการดําเนินงาน นํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนข้ างเคียงมาใช้
ในการดําเนินการก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นไม่ว่าจะเป็ นผลกระทบด้ านฝุ่ นละออง
เสียง การสัน่ สะเทือน เพื่อให้ สงั คมและชุมชนข้ างเคียง รวมถึงสิ่งแวดล้ อมได้ รับผลกระทบให้ น้อยที่สดุ (รายละเอียดการ
ดําเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อมเปิ ดเผยในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี 2561 หัวข้ อการ
ดําเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อม)
2.4 ผลงานที่ดาํ เนินการอยู่ในปั จจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีโครงการก่อสร้ างที่เซ็นสัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานและอยู่ระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้ างอยู่จํานวนทังสิ
้ ้น 26 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานตามสัญญาประมาณ 22,738 ล้ านบาท โดยรั บรู้ รายได้ แล้ ว
12,381 ล้ านบาท และมีมลู ค่างานคงเหลือ 10,357 ล้ านบาท
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2.5 ผลงานที่ผ่านมา (หลังการปรั บโครงสร้ างหนี)้
1. โครงการสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Infrastructure)
ชื่อโครงการ
1. บ่อพักและงานดันท่อร้ อยสาย ที่จงั หวัดสมุทรปราการ
2. แนวป้องกันนํ ้าท่วมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เฟส 2
จากสะพานพระราม 9 ถึงคลองพระโขนง
3. ก่อสร้ างเขื่อนคอนกรี ตเสริ มเหล็กแนวป้องกันนํ ้าท่วมคลองจัน่

2.

มูลค่ าโครงการ : ล้ านบาท
18
291
319

สถาบัน (Institutional)
ชื่อโครงการ

1. โครงการกิจกรรมการพาณิชย์สนิ ค้ าและไปรษณีย์ภณ
ั ฑ์
2. สํานักงานเขต 8 เขต ได้ แก่ สายไหม, สะพานสูง, ทุง่ ครุ,
คลองสามวา, บางบอน, ทวีวฒ
ั นา, บางแค, ดอนเมือง
3. อาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพ
4. อาคารจอดรถ โรงบาลบาลกรุงเทพ
5. อาคารศูนย์ควบคุมการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6. โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา
7. ศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบุรี
8. โรงเรี ยนนวัตกรรมศึกษา
9. โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารเอวัน
10. โรงพยาบาลกรุงเทพ-ราชสีมา
11. โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน
12. อาคารจอดรถหลังที่ 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
13. อาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลบางโพ
14. อุทยานจุฬาฯ 100 ปี

มูลค่ าโครงการ : ล้ านบาท
1,748
447
127
309
1,073
260
193
443
136
34
164
222
209
862

3. อาคารที่พักอาศัย (Residential)
ชื่อโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลังสวน เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
หมูบ่ ้ านนาราสิริ สาทร-วงแหวน
แสนสิริ สุขมุ วิท 67
ซัน สแควร์ สีลม
บ้ านเอื ้ออาทรรังสิต คลองสาม
บ้ านราชดําริ
บ้ านเศรษฐสิริ ปั ญญา รามอินทรา
เพอร์ เฟ็ กท์ เพลส อ่อนนุช 77
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250
329
4
67
110
259
32
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9. บ้ านนันทศิริ
10. สุขมุ วิท พลัส
11. พลัส 49/2
12. สาทร พลัส
13. เดอะลาไน สาทร
14. ศุภาลัย พรี เมียร์ เพลส อโศก
15. แมนฮัตตัน ชิดลม
16. ศุภาลัย คาซา ริวา
17. จี เอ็ม ไฮ้ ท์
18. ซิตี ้ โฮม รัชดาภิเษก
19. ไอดีล 24
20. คอนโดวัน สยาม – พระราม 1
21. คอนโดวัน เอ๊ กซ์ สาทร-นราธิวาส
22. ประสานมิตร เรสซิเด้ นซ์
23. สีลม ลอฟท์
24. ซิตี ้โฮม สุขมุ วิท 101
25. ศุภาลัย ริ เวอร์ เพลส
26. เซ็นทริ ค ซีน อารี ย์ 2
27. อมันตรา ลุมพินี คอนโดมิเนียม
28. อกัสตัน สุขมุ วิท 22
29. ศุภาลัย คาซา ริวา วิสต้ า 2
30. ศุภาลัย ปาร์ ค ศรี นคริ นทร์
31. คอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 59
32. ซิตี ้ โฮม รัชดา-ปิ่ นเกล้ า
33. เดอะ แกรนด์ พีค ศรี ราชา
34. เดอะ รอยัล เพลส คอนโดมิเนียม
35. เดอะ แซง ชัวรี่ วงศ์อมาตย์
36. โอ๊ ควู้ด สุขมุ วิท 18
37. ซิตี ้ โฮม ท่าพระ
38. ศุภาลัย พรี เมียร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร
39. ศุภาลัย ปาร์ ค เกษตร
40. บางกอก ฮอไรซอน รามคําแหง
41. เดอะ ซีซนั่ ศรี นคริ นทร์
42. ออลไบร๊ ท์ คอนโดมิเนียม
43. ซิตี ้โฮม หาดใหญ่
44. บ้ านเอื ้ออาทร (บางนา,ลาดกระบัง,เชียงใหม่)
45. สกาย วอล์ค คอนโดมิเนียม
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

317
391
92
194
170
240
397
642
237
345
345
145
463
503
74
313
448
96
595
530
144
564
49
511
360
165
411
103
212
334
506
353
297
726
100
263
976
ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 25

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

ดิ แอดเดรส พญาไท
ซิตี ้ โฮม รัตนาธิเบศร์
ซิตี ้ รี สอร์ ท รามคําแหง
เลอ ลักซ์ คอนโดมิเนียม
เดอะ รอยัล เพลส ภูเก็ต ทาวเวอร์ 2
เดอะ รอยซ์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์
ดิ แอดเดรส สาทร
เอ็นเอส เรสซิเด้ นซ์
เดอะ นิช ตากสิน
เดอะ ปาร์ ค แลนด์ แกรนด์ ตากสิน
โนเบิล รี ฟอร์ ม
รี เฟล็คชัน่ จอมเทียน บีช
เดอะ บลูม สุขมุ วิท 71
ศุภาลัย ปาร์ ค รัชโยธิน
แวนเทจ
ริ ทมึ่ พหลโยธิน - อารี ย์
อโวร่า 31
วิสซ์ ดอม
ซิตี ้ รี สอร์ ท สุขมุ วิท 39
เออบาร์ โน แอบโซลูท
เดอะ ราฟเฟิ ล ลาดพร้ าว 42/1
เดอะ รูม สุขมุ วิท 21
บ้ านลักซ์ สาทร
เดอะ เพรสซิเด้ นท์ สุขมุ วิท อาคาร เอ
โหมด สุขมุ วิท 61
ศุภาลัย ริ เวอร์ รี สอร์ ท
ศุภาลัย พรี เมียร์ ราชเทวี
เฮ้ าส์ 23 คอนโดมิเนียม
ไลฟ์ รัชดาภิเษก
เอ็ม ลาดพร้ าว
แชปเตอร์ วัน โมเดิร์น ดัช
ศุภาลัย พรี เมียร์ อโศก
ศุภาลัย พรี มา่ ริ วา
ซิตี ้ รี สอร์ ท รัชดา
เซ็นทริ ค สาทร-เซนต์หลุยส์
ศุภาลัย ปาร์ ค เอกมัย - ทองหล่อ
ศุภาลัย เวลลิงตัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

122
392
206
107
109
1,193
524
148
85
390
286
911
213
389
459
607
111
445
346
367
112
349
142
208
243
583
377
387
547
464
1,502
401
882
320
296
304
934
ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 26

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
83. เซ็นทริ ค ซี พัทยา
84. เรนด์ สาทร 7
85. แอสเซนท์ คอนโดมิเนียม
86. ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริ ญราษฎร์
87. คอนโดเลต มิสท์ พระราม 9
88. ศุภาลัย วิสต้ า ติวานนท์
89. เอ็ม สีลม
90. แชปเตอร์ วัน เดอะ แคมปั ส
91. ศุภาลัย เอลีท สาทร
92. เดอะ รี เซิร์ฟ เกษมสันต์ 3
93. มาร์ ค สุขมุ วิท 39
94. กัลปพฤกษ์ แกรนด์ ปาร์ ค อุดรธานี
95. วี คอนโด เอกมัย - รามอินทรา
96. เดอะ บางกอก สาทร
97. ดิ เมมโมเรี ย พหลโยธิน 8
98. ริ ทมึ่ สุขมุ วิท 36-38
99. 333 ริ เวอร์ ไซด์
100. ศุภาลัย มาเรย์ พัทยา
101. เพรสซิเด้ นท์ สาทร-ราชพฤกษ์
102. ริ ทมึ่ อโศก
103. ศุภาลัย วิสต้ า ศรี ราชา แยกท่าเรื อแหลมฉบัง
104. ศุภาลัย ซิตี ้ รี สอร์ ท รัชโยธิน - พหลโยธิน 32
105. ศุภาลัย เวอเรนด้ า รัชวิภา - ประชาชื่น
106. ศุภาลัย ซิตี ้ รี สอร์ ท ระยอง
107. แชปเตอร์ วัน เดอะ แคมปั ส ลาดพร้ าว 1
108. โนเบิล รี วอล์ฟ รัชดา
109. แชปเตอร์ วัน มิดทาวน์ ลาดพร้ าว 24
110. ศุภาลัย ลอฟท์ แจ้ งวัฒนะ
111. ศุภาลัย ซิตี ้ รี สอร์ ท สถานีแบริ่ ง สุขมุ วิท 105
112. เดอะ สเตจ เตาปูน อินเตอร์ เชนจ์
113. ไลฟ์ อโศก
114. ศุภาลัย เอลีท พญาไท
115. ศุภาลัย เวลลิงตัน 2
116. เดอะ เพรสซิเด้ นท์ สาทร-ราชพฤกษ์ เฟส 3
117. ไลฟ์ ปิ่ นเกล้ า
118. ศุภาลัยไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร
119. ศุภาลัย เอลีท สุรวงศ์
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

772
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
250
652
453
831
325
293
ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 27

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
120. ศุภาลัย เอลีท สีพ่ ระยา
121. แชปเตอร์ วนั อีโค รัชดา-ห้ วยขวาง
122. ดิ เอส อโศก
123. เดอะ โพลิแทน รี ฟ (เฟส 2)
124. โนเบิล รี โคล
125. อินฟิ นิตี ้วัน คอนโด
126. คราม สุขมุ วิท 26
127. โนเบิล บี เทอร์ ตี ้ทรี
128. เดอะ เพรสซิเด้ นท์ เพชรเกษม บางแค
129. เดอะ โพลิแทน อควา
130. ศุภาลัย เวอเรนด้ า พระราม 9
131. ลาวีค สุขมุ วิท 57
132. เดอะ รี เซิร์ฟ ทองหล่อ
133. โนเบิล บี ไนน์ทีน
134. แชปเตอร์ วัน ชายน์ บางโพ
135. ศุภาลัย ริ วา แกรนด์
136. โนเบิล บี เทอร์ ตี ้ทรี
137. เดอะ เพรสซิเด้ นท์ เพชรเกษม - บางแค
138. เดอะ โพลิแทน อควา
139. ศุภาลัย เวอเรนด้ า พระราม 9
140. ลาวีค สุขมุ วิท 57
141. เดอะ รี เซิร์ฟ ทองหล่อ
142. โนเบิล บี ไนน์ทีน
143. แชปเตอร์ วัน ชายน์ บางโพ
144. ศุภาลัย ริ วา แกรนด์

336
30
969
474
687
429
630
731
405
2,040
693
542
534
1,470
457
1,158
731
405
2,040
693
542
534
1,470
457
1,158

4. อาคารสํานักงานและอาคารพาณิชย์ (Commercial)
ชื่อโครงการ

1. โชว์รูมเชฟโรเลต โพธิ์แก้ ว
2. โชว์รูมมาสด้ า เชียงใหม่
3. โชว์รูมเชฟโรเลต กระบี่
4. อาคารอีสท์ วอเตอร์
5. เอ็นเนอร์ ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
6. ศิวยาธร ทาวเวอร์
7. ยูบีซี 3 แอนด์ อีเอ็ม 2 (ห้ างสรรพสินค้ าเอ็มควอเทียร์ )
8. อาคารจุฬา บล๊ อค แอล
9. อาคารแอล แอนด์ เอช สุขมุ วิท
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

มูลค่ าโครงการ : ล้ านบาท
22
16
34
371
2,770
292
2,133
652
814
ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 28

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
10. อาคารสํานักงาน อาคารทีจ่ อดรถและสํานักงาน บจก.โอสถสภา (หัวหมาก)
11. อาคารจอดรถ ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์
12. ชินวัตร ทาวเวอร์ 4
13. ศูนย์การประชุมและฝึ กอบรมเอไอเอส นครราชสีมา
14.อาคารสํานักงาน บริ ษัท ทีอาร์ อาร์ พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด

730
63
296
570
592

5. โรงแรมหรื อรี สอร์ ท (Leisure)
ชื่อโครงการ
1. โรงแรมโซฟิ เทล สุขมุ วิท
2. โรงแรม เดอะ เช ดี เชียงใหม่
3. 340 คีย์ โฮเต็ล
4. เดอะ รี เจนท์ แบงค็อก แอนด์ เรสซิเด้ นซ์
5. เดอะ Sails พัทยา
6. แอดไมรัล สวีทส์
7. ซิทาดีนส์ สุขมุ วิท 8
8. ซิทาดีนส์ สุขมุ วิท 11
9. ไอบิส สาทร
10. ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
11. เดอะ สยาม เคมปิ นสกี
12. ซิทาดีนส์ สุขมุ วิท 23
13. โรงแรม ออลซีซนั่ ส์
14. โรงแรมโนโวเทล แพลทตินมั่
15. โรงแรมสุขมุ วิท 31
16. โรงแรมพาร์ ค พลาซ่า
17. ฮอลิเดย์ อินน์ ไม้ ขาว รี สอร์ ท
18. โฟร์ พอยท์ บาย เชอราตัน้ สาธร
19. โรงแรม จี หัวหิน
20. ทูน โฮเต็ล อโศก - สุขมุ วิท
21. ทูน โฮเต็ล พัทยา
22. โรงแรมอัมรา กรุงเทพ
23. โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี ้ เซ็นเตอร์
24. แกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้ อยท์ ทองหล่อ
25.. เอ็ม ไอ 3
26. โรงแรมนิกโกะ กรุงเทพ
27. สวอนเลค เขาใหญ่
28. แอม ไชน่า ทาวน์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

มูลค่ าโครงการ : ล้ านบาท
832
622
436
853
579
66
108
100
113
427
1,131
101
52
614
112
140
293
392
95
64
74
916
525
634
328
599
229
715

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 29

บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

6. ศูนย์ การค้ า ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ชอปปิ ้ งมอลล์ (Retail)
ชื่อโครงการ
1. เดอะ กรี น ไนท์ พระราม 9
2. ไอ เพลส ไลฟ์ สเคป เซ็นเตอร์
3. แปซิฟิค คอมเพล็กซ์ 2 อยุธยา
4. เรน ฮิลล์ 47
5. เทอร์ มินอล 21 พัทยา

มูลค่ าโครงการ : ล้ านบาท
324
83
138
104
1,382

7. โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial)
ชื่อโครงการ
1. โรงงานแคปซูล เจล ไลแคป
2. อีเล็คทริ ค ชิลเลอร์ แพล้ นท์
3. โอเรี ยลทอล คอปเปอร์ นิว แฟคตอรี่
4. โรงงานฟาร์ มเฮาส์ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

มูลค่ าโครงการ : ล้ านบาท
58
472
170
586

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 หน้ า 30

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทตระหนักดีว่าความเสี่ยงขององค์กรเป็ นสิ่งที่ท้าทายสําหรับผู้บริ หาร เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีโอกาสเกิดขึ ้น
และมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ยงซึ่งถือเป็ นกลไก
สําคัญที่จะช่วยให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทราบรื่ น และประสบผลสําเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้
องค์ ประกอบในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท
 เห็นชอบแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
และติดตามการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมตรวจสอบ
 ตรวจสอบว่าระบบบริ หารความเสี่ยงมีความ
เห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พ รว ม ถึ ง
สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ ที่กําหนด

ส่ วนงานตรวจสอบภายใน
 ตรวจทานประสิท ธิ ผ ลของผลการควบคุม
ภายในผ่ า นการตรวจสอบภายในประจํ า ปี
รวมทั ้งติดตามและปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่
ตรวจพบ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
 จั ด ทํ า นโยบายและหลั ก เกณฑ์ ใ นการ
บริ หารความเสี่ยง
 สอบทานความเสี่ ย งและแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
 กํ า กั บ ดู แ ลความมี ป ระสิ ท ธิ ผลของ
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยการ
ติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง
 สอบทานนโยบายการบริ หารความเสี่ยง
อย่างสมํ่าเสมอ

ทุกฝ่ ายงาน
 ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตนเอง รวมทั ง้ กํ า หนดมาตรการ
จั ด การความเสี่ ย ง ติ ด ตามและ
รายงานผล

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทตระหนักดีว่าการบริ หารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นพื ้นฐานสําคัญที่
ช่วยให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ โดยกําหนดให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทํา
แผนธุรกิ จประจําปี ซึ่งบริ ษัทจะดําเนินธุรกิ จภายใต้ ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ รวมถึงผู้บริ หารและพนักงานทุกคนเป็ น
เจ้ าของความเสี่ ยง มี หน้ าที่ รับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรั บผิดชอบ รวมทัง้
กําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทมีการประเมิน จัดลําดับและจัดการความเสี่ยง ซึ่งทําให้ บริ ษัทสามารถพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้
เพื่ อ การบริ หารความเสี่ ยงของธุ รกิ จ ที่ เ กิ ด ขึน้ ได้ อ ย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยในปี ที่ ผ่ านมาบริ ษั ทมี การกํ า หนด Risk
Appetite เพื่อให้ ผ้ ูรับผิดชอบคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ ยงนัน้ ๆ และหาแนวทางแก้ ไขเพื่อให้ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทบรรลุเป้าหมายได้ ดังนี ้
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ทังนี
้ ้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการประชุมร่ วมกัน 4 ครัง้ เพื่อกํ าหนดกรอบการบริ หาร
ความเสี่ยงให้ เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท การเตือนภัยล่วงหน้ า การกํ าหนดมาตรการป้องกันตลอดจนการทบทวน
และสร้ างเครื่ อ งมื อการบริ หารความเสี่ ยง ทัง้ นี ้ บริ ษั ทจัดให้ มี การบริ หารความเสี่ ย งครอบคลุม ทัง้ 6 ด้ าน ดัง มี
รายละเอียด ดังนี ้
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สงู ขึ ้น
ธุรกิ จก่อสร้ างถื อเป็ นธุรกิจบริ การที่มีการแข่งขันที่สูง แต่ในบางครั ง้ ที่เศรษฐกิ จของประเทศอยู่ในช่วง
ชะลอตัว อาจทําให้ โครงการก่อสร้ างใหม่ ๆ มีปริ มาณลดน้ อยลงไป ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันที่สงู ขึ ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
มีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะเลือกประมูลงานที่บริ ษัทมีความชํานาญและความสามารถแข่งขันได้
1.2 ความเสี่ยงจากการรับงานที่ไม่หลากหลาย
การดําเนินงานของบริ ษัทที่ผ่านมาจะเห็นได้ ว่าบริ ษัทได้ รับงานของภาคเอกชนเป็ นส่วนมาก โดยเฉพาะ
โครงการที่พกั อาศัย แต่ยงั คงมีการรับงานก่อสร้ างประเภทอื่นบ้ าง เช่น อาคารสํานักงาน โรงแรม เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการเข้ าร่ วมประมูลงานก่อสร้ างอย่างสมํ่าเสมอ ทังงานของภาคเอกชน
้
และงานของภาครัฐบาล เพื่อสะสมปริ มาณงานในมือ (Backlog) ให้ เพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการเลือกรับงานก่อสร้ าง
กับบริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั ้ าที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และบริ ษัทจํากัดที่มีชื่อเสียงและมีฐานะ
การเงินที่มนั่ คง
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการกระจายความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจก่อสร้ าง โดยการขยายการดําเนินงานไป
ในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรับรู้รายได้ และเพิ่มความมัน่ คงทางรายได้ ให้ กบั บริ ษัทด้ วยการจัดตัง้
บริ ษัทย่อย โดยดําเนินการบริ หาร และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ตามรายละเอียดใน ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 2 ธุรกิจการให้ บริ การ
ห้ องพัก
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2. ความเสี่ยงด้ านการปฏิบัตงิ าน (Operation Risk)
2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
การดําเนินการก่อสร้ างจําเป็ นต้ องมีบคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทําหน้ าที่เป็ น
ผู้จดั การโครงการ หรื อวิศวกรโครงการ เพื่อควบคุมและบริ หารงานก่อสร้ างแต่ละโครงการให้ เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งในสภาวะ
ปั จจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้ างมี บริ ษัททัง้ รายเก่ าและรายใหม่อยู่เป็ นจํานวนมาก จึงมี ความเสี่ ยงต่อการขาดแคลน
บุคลากรดังกล่าว บริ ษัทจึงมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้ สูง ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อ
เตรี ยมความพร้ อมในการขึ ้นไปรับตําแหน่งผู้จดั การโครงการ หรื อวิศวกรโครงการต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัทยังมีนโยบายในการ
จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและแข่งขันกับบริ ษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันได้ เพื่อเป็ นการจูงใจให้ พนักงานที่มี
ความรู้ ความสามารถร่วมงานกับบริ ษัทต่อไป

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน
แรงงานถือเป็ นปั จจัยหลักสํ าหรับงานก่อสร้ าง โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ภาคก่อสร้ างยังคงเป็ นปั ญหาใหญ่ อันเนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมามีโครงการของภาครัฐที่เป็ นโครงการสาธารณูปโภค
ขนาดใหญ่ซงึ่ มีการใช้ แรงงานในการก่อสร้ างจํานวนมาก ซึง่ บริ ษัทอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานส่งผลให้ งานก่อสร้ าง
เกิ ดความล่าช้ า ไม่ส ามารถส่ง มอบโครงการให้ กับลูกค้ าได้ ตามที่ กําหนดไว้ ใ นสัญ ญา เพื่ อเป็ นการลดความเสี่ ยง
ดังกล่าวบริ ษัทจึงมีการดําเนินการ ดังนี ้
 บริ ษัทมีการจ้ างแรงงานของบริ ษัทโดยตรง ซึง่ ณ สิ ้นปี 2561 มีคนงานทังสิ
้ ้น 4,382 คน โดยบริ ษัทมีการ
จ่ายอัตราค่าจ้ างที่เหมาะสมกับฝี มือแรงงานแต่ละคน ดูแลในเรื่ องของสวัสดิการรวมถึงการดูแลด้ านความเป็ นอยู่ของ
แรงงาน โดยให้ ความสําคัญกับสถานที่พกั อาศัยให้ มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยที่ดี เพื่อเป็ นการจูงใจ
และสร้ างปั จจัยแวดล้ อมให้ แรงงานอยากทํางานกับบริ ษัทต่อไป
 การพึง่ พิงแรงงานจากผู้รับเหมาช่วง นอกจากบริ ษัทจะมีแรงงานของตัวเองส่วนหนึ่งแล้ วนัน้ บริ ษัทยังมี
การพึ่งพิงแรงงานจากผู้รับเหมาช่วงอีกส่วนหนึ่ง โดยบริ ษัทจะมีการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่ไม่ใช้ แรงงานเด็ก แรงงาน
ต่างด้ าวที่ผิดกฎหมาย เมื่อมีการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวแล้ วจึงจะทําการขึ ้นทะเบียนเป็ นคู่ค้ากับ
บริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทจะไม่พึ่งพิงแรงงานจากผู้รับเหมาช่วงรายใดรายหนึ่งเท่านัน้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจาก
การว่าจ้ างผู้รับเหมาช่วงเพียงรายเดียว
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3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk)
3.1 ความเสี่ยงจากการปรับขึ ้นค่าแรง
ค่าแรงถื อเป็ นต้ นทุนหลักที่ สํ าคัญสํ าหรั บธุรกิจ รั บเหมาก่อสร้ าง และจากนโยบายปรับขึน้ ค่าแรงของ
รัฐบาลส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีมาตรการหลาย ๆ ด้ านที่จะลด
ผลกระทบจากการขึ ้นค่าแรง เช่น มีการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เครื่ องมือ เครื่ องจักร เพื่อทดแทนการใช้ แรงงาน จัดระบบ
การบริ หารจัดการเพื่อให้ แรงงานทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้ าง เป็ น
ต้ น
3.2 ความเสี่ยงจากต้ นทุนวัสดุก่อสร้ างที่เพิ่มสูงขึ ้น
วัสดุก่อสร้ างถือเป็ นต้ นทุนการก่อสร้ างที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้ างจึงส่งผลกระทบ
ต่อต้ นทุนการก่อสร้ างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยช่วงที่ผ่านมากลุ่มวัสดุก่อสร้ างที่ราคามีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นจะเป็ นกลุ่มที่
เป็ นวัสดุก่อสร้ างหลัก ที่ใช้ ในการก่อสร้ างโครงการภาครัฐ เช่น ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรี ต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทจึงได้ มีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุก่อสร้ างที่สําคัญอย่าง
ใกล้ ชิด หากพบว่าราคาวัสดุก่อสร้ างจะมีทิศทางหรื อแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้น บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายในจํานวน
คราวละมาก ๆ ซึง่ การสัง่ ซื ้อในปริ มาณมาก ๆ ทําให้ บริ ษัทมีอํานาจต่อรองทําให้ สามารถซื ้อในราคาที่ถกู ลงอีกด้ วย หรื อ
อีกแนวทางหนึ่งบริ ษัทอาจมีการทําบันทึกข้ อตกลงในการซื ้อวัสดุก่อสร้ างล่วงหน้ ากับผู้จดั จําหน่าย โดยกํ าหนดราคา
คงที่ซงึ่ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถควบคุมต้ นทุนวัสดุก่อสร้ างได้ อีกด้ วย
3.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
การดําเนินธุรกิจก่อสร้ างมีความเสี่ยงที่จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ าไม่ได้ หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บได้ ตรงตาม
เวลาที่กําหนด เนื่องจากการเรี ยกเก็บเงินจะต้ องเป็ นไปตามความคืบหน้ าของงานก่อสร้ าง ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายใน
การคัดเลือกลูกค้ าที่เข้ มงวด โดยจะพิจารณาจากฐานะการเงิน ผลประกอบการ ชื่อเสียง และประวัติของผู้บริ หาร ก่อนที่
จะตกลงรับงานเสมอ
4. ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4.1 ความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ างอาคาร
การดําเนินธุรกิจก่อสร้ างจะเกี่ยวข้ องกับกฎหมายหลายฉบับ รวมถึงเกี่ยวข้ องกับความชํานาญในวิชาชีพ
ต่าง ๆ ที่มีกฎหมายควบคุม ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายวิชาชี พสถาปนิกและวิศวกร กฎหมายทางด้ านแรงงาน กฎหมาย
ทางด้ านสิ่ ง แวดล้ อม เป็ นต้ น โดยกฎหมายและข้ อบัง คับ เหล่านี ้ บริ ษัท ต้ องดํา เนิน การให้ เ ป็ นไปตามที่ กําหนดให้
ครบถ้ วน ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิตามหรื อปฏิบตั ิไม่ครบถ้ วนอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท บริ ษัทจึงมีแนวทางในการ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงจัดตังหน่
้ วยงานทําหน้ าที่ดแู ล รับผิดชอบในการติดตาม และตรวจสอบการดําเนินการต่าง ๆ ให้ ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
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5. ความเสี่ยงด้ านสังคมและ/หรื อสิ่งแวดล้ อม (Social and/or Environment Risk)
5.1 ความเสี่ยงจากการก่อสร้ างที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้ างเคียง และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ตระหนักถึ ง การร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสัง คมและสิ่ง แวดล้ อม ซึ่ง เป็ นนโยบายที่ บริ ษัทให้
ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่อง บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับการดูแลชุมชนข้ างเคียงและสิ่งแวดล้ อมโดยรอบพื ้นที่ก่อสร้ าง
ให้ ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้ างให้ น้อยที่ สุด ทัง้ นี ้บริ ษัทมีการประเมินความเสี่ ยงและหาแนวทางในการควบคุม
ป้องกัน มี ก ารดํ าเนิ น การเพื่ อลดผลกระทบที่ ส่ง ผลต่อชุม ชนข้ า งเคียงและสิ่ง แวดล้ อม ได้ แก่ การควบคุม การเกิ ด
มลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดจากการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เช่น เสียง ฝุ่ นละออง นํ ้าเสีย เป็ นต้ น
นอกจากการดูแลผลกระทบจากการก่อสร้ างแล้ วนัน้ บริ ษัทยังมีนโยบายในการสร้ างความสัมพันธ์ กับ
ชุมชนข้ างเคียงพื ้นที่ ก่อสร้ างโดยมี การประสานงานกับผู้นําชุมชนเพื่ อเข้ าสํ ารวจพื น้ ที่ ของชุมชนเพื่ อสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการก่อสร้ าง ความกังวลใจเกี่ยวกับการก่อสร้ าง
กิจกรรมด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ชมุ ชนต้ องการการสนับสนุน โดยบริ ษัทจะเข้ าประสานงานดําเนินการให้ กบั ชุมชน
เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

6. ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emergency Risk)
6.1 มลพิษฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
สถานการณ์ฝนุ่ PM 2.5 ในประเทศไทยมีคา่ สูงมาหลายปี ต่อเนื่องแล้ ว จากข้ อมูลของสถานีตรวจวัดของกรม
ควบคุมมลพิษ 19 สถานีทวั่ ประเทศ ซึง่ กรี นพีช ทําการประมวลค่าเฉลี่ยของความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM2.5) ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2560 พบว่ามีความเข้ มข้ นของ PM 2.5 ในพื ้นที่เมือง
อยูใ่ นระดับแย่ และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื ้นที่
ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยได้ มีการรณรงค์ในเรื่ องนี ้กันมากขึ ้น เพราะฝุ่ นเริ่ มหนาตัวอย่างมากตังแต่
้ เดือน
มกราคม ซึ่งค่อนข้ างเร็ วกว่าปี ที่ผ่าน ๆ มา โดยปรกติแล้ ว ฝุ่ น PM 2.5 จะมีมากขึ ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล จากฤดู
หนาวไปฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมักจะมีหมอก(ไอนํ ้า)เกิดขึ ้น ทําให้ อากาศปิ ด แสงแดดส่องไม่ถึง
พื ้น ฝุ่ นละอองขาดแรงในการผลักให้ ลอยตัวสูงขึ ้นไป จนสะสมอยูใ่ นอากาศเรี่ ยพื ้นดินอย่างเห็นได้ ชดั
ฝุ่ นละออง PM 2.5 คือ ฝุ่ นละอองที่มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่า คือเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
(ไมโครเมตร) หรื อเล็กกว่า 3% ของเส้ นผ่านศูนย์กลางเส้ นผม โดยในเมืองใหญ่นนมี
ั ้ สาเหตุหลัก ๆ จากการเผาไหม้ ของ
เครื่ องยนต์ และจากการก่อสร้ าง ซึ่งฝุ่ น PM 2.5 นี ้มีอนั ตรายต่อสุขภาพอย่างชัดเจน เพราะขนาดที่เล็กมาก ทําให้
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สามารถผ่านเข้ าสู่ระบบทางเดินหายใจ เข้ าสู่ปอด และสร้ างปั ญหากับหลอดเลือดได้ ง่ายขึ ้น และจะไปเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิ ดโรคหัวใจและโรคทางเดินหายใจ เพราะมันสามารถทะลุทะลวงผ่านปอดเข้ าสู่เส้ นเลื อดฝอยที่ หล่อเลี ย้ ง
อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย รวมทังสมองและหั
้
วใจ ทําให้ เกิดโรคมะเร็ ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง ฯลฯ

จากภาพรายงานสถานการณ์ฝนละอองในกรุ
ุ่
งเทพมหานคร จะเห็นว่าพื ้นที่เขตใหญ่ ๆ มีคา่ ฝุ่ นเกินค่ามาตรฐาน
ทังหมด
้
คือเกิน 50 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์ เมตร ซึ่งในส่วนของกรุ งเทพมหานครมีการดําเนินการล้ างถนน ใช้ รถฉี ดนํ ้า
แรงดันสูงฉี ดละอองนํ ้าชะฝุ่ นละอองในอากาศ แก้ ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เพื่อช่วยบรรเทาปั ญหาเฉพาะหน้ า ทังนี
้ ้
ผู้ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร ได้ กําชับให้ ทกุ สํานักงานเขตออกสํารวจพื ้นที่ หากมีการก่อสร้ างอาคารหรื อการก่อสร้ าง
รถไฟฟ้าในพืน้ ที่ ให้ ประสานและให้ คําแนะนํ าแก่ผ้ ูประกอบการก่อสร้ างให้ ดําเนินการตามมาตรฐานการป้องกันฝุ่ น
ละอองตามที่กรุ งเทพมหานครกํ าหนด รวมทังเพิ
้ ่มความเข้ มงวดในการบังคับใช้ กฎหมายจับปรับผู้ฝ่าฝื น ตาม พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย พ.ศ. 2535
จากสถานการณ์ดงั กล่าวที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นนัน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก
ธุรกิ จก่ อสร้ างของบริ ษัท ส่วนใหญ่ จ ะเป็ นการก่อสร้ างอาคารสูง และอยู่ใ นเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษัทจึงกํ าชับให้
พนักงานช่วยกันทําความสะอาดพื ้น สเปรย์นํ ้า ไล่ฝนตามไซต์
ุ่
งานก่อสร้ าง รวมถึงการติดตังแผงกั
้
นฝุ่ นรอบอาคาร (Mat
Sheet) เป็ นอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้ าง ที่ช่วยป้องกันสิ่งของและอุปกรณ์ ต่าง ๆ กระเด็นออกนอก
บริ เวณการก่อสร้ าง ซึ่งอาจทําให้ เกิดอันตรายแก่คนงานและผู้ที่สญ
ั จรไปมาในบริ เวณใกล้ เคียง ทังยั
้ งสามารถป้องกัน
ฝุ่ นละอองที่ฟ้ งกระจายทั
ุ
ว่ บริ เวณ และยังช่วยลดแรงลมในพื ้นที่ทํางาน
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บริ ษัทให้ ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการแก้ ปัญหาฝุ่ น Pm 2.5 ดังกล่าว ด้ วยการติดตังสปริ
้ งเกอร์ เพื่อ
บรรเทาความหนาแน่นของฝุ่ นในอากาศ การฉี ดนํ ้าใส่ล้อรถทุกคันที่ออกจากไซต์งาน เพื่อล้ างเศษหิน เศษดิน ลดการ
เกิดปั ญหาความสกปรก และลดฝุ่ นฟุ้งกระจายบนท้ องถนนอีกทางหนึง่ ด้ วย
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4. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ลักษณะสําคัญของทรั พย์ สินถาวรหลัก
ทรั พย์ สินถาวรหลักที่ บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ใช้ ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามรายละเอียดงบการเงินรวม) ดังนี ้
(หน่วย : บาท)

ประเภทลักษณะ
ทรัพย์ สิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ราคาทุน

1. ที่ดนิ

เป็ นเจ้ าของ

1,601,757,548

1,601,757,548 1.ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือคํ ้าประกัน 150.68 ล้ านบาท
ใช้ ไป 150.68 ล้ านบาท
2.ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือคํ ้าประกัน 1,500 ล้ านบาท
.ใช้ ไป 405.95 ล้ านบาท
3.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- วงเงินกู้ SCR 224 ล้ านบาท เบิกใช้ แล้ วจํานวน
206 ล้ านบาท ไม่ใช้ วงเงินคงเหลือ
- วงเงินกู้ SCR 390.70 ล้ านบาท เบิกใช้ แล้ วจํานวน
358.90 ล้ านบาท วงเงินคงเหลือ 31.80 ล้ านบาท
-วงเงินกู้ CSM 1,550 ล้ านบาท คงเหลือหนี ้
1,439.59 ล้ านบาท (ใช้ เต็มวงเงินแล้ ว)

2. อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เป็ นเจ้ าของ

2,322,450,257

1,866,766,346 1.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
- วงเงินหนังสือคํ ้าประกัน 1,000 ล้ านบาท ใช้ ไป
256.84 ล้ านบาท

3.เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์ก่อสร้ าง

- เป็ นเจ้ าของ

1,063,425,761

354,141,499

-

4. แบบก่อสร้ าง
อลูมิเนียม
5. เครื่ องตกแต่งและ
อุปกรณ์
6. ยานพาหนะ

- เป็ นเจ้ าของ

182,748,340

79,308,962

-

- เป็ นเจ้ าของ

320,065,496

142,453,593

-

-เป็ นเจ้ าของ

193,810,869

62,110,371

-

ราคาตามบัญชี

ภาระผูกพัน

หมายเหตุ.- รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
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4.2 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่สาํ คัญในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทและกิจการร่ วมค้ า มีสินทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ คือ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตา่ ง ๆ ในการดําเนินงาน โดยมีข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
รูปแบบ เครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์

ชื่อเจ้ าของ

ประเภทสินค้ า/บริการ

ราคาทุน

1. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
2. เงินจ่ายซื ้อฐานลูกค้ า
และ ธุรกิจเดิม

เป็ นเจ้ าของ
เป็ นเจ้ าของ

ซอฟแวร์
ฐานลูกค้ าและธุรกิจเดิม

44,110,136
8,000,000

มูลค่ าสุทธิทางบัญชี
8,901,575
854,794

หมายเหตุ.- รายละเอียดปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 22 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอื ้อประโยชน์ มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทและมี
แนวโน้ มการเติบโตที่ดี สําหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
นัน้ ขึน้ อยู่กับความเชี่ ยวชาญในธุ รกิ จ ความสามารถในการลงทุน และอํ า นาจการบริ หารงานเป็ นหลัก โดยการ
บริ หารงานในธุรกิจที่บริ ษัทมีความชํานาญ บริ ษัทจะส่งตัวแทนกรรมการเข้ าไปร่ วมกําหนดนโยบายและแนวทางการ
บริ หารงานให้ สอดคล้ องกับแผนงานของบริ ษัท รวมทัง้ ติดตามตรวจสอบและควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารให้
เป็ นไปตามแผนงานที่ได้ กําหนดไว้ ส่วนอํานาจในการบริ หารงานในธุรกิจอื่นที่บริ ษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริ ษัท
จะส่งตัวแทนของบริ ษัทเข้ าไปเป็ นกรรมการแทนการเข้ าไปบริหารงานโดยตรง
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมานัน้ บริ ษัทได้ มีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในลักษณะการ
ขยายตัวไปข้ างหน้ า เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรั บรู้ รายได้ ควบคู่กับแผนการขยายธุรกิ จหลักของบริ ษัทให้ เติบโต
ยิ่งขึ ้น เช่น ดําเนินธุรกิจเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ สร้ างใหม่เพื่อการให้ เช่า หรื อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีศกั ยภาพ
ทําเลที่ตงดี
ั ้ พร้ อมใช้ งานและสามารถสร้ างรายได้ ทนั ที ได้ แก่ การบริ หารจัดการสิทธิการเช่าที่ดินพร้ อมอาคารโรงแรม
เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ เป็ นต้ น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 4 หน้ า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทมีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดียงั ไม่ถึงที่สดุ ซึง่ เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติ
และเป็ นคดีที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อทรัพย์สินของบริ ษัท มีจํานวนทุนทรัพย์ฟ้องสูงกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือ
หุ้น จํานวน 3 คดี คือ
1. คดีปกครอง ณ ศาลปกครองกลาง หมายเลขดําที่ 2206/2555 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระหว่าง
บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
โจทก์ 1
บริ ษัท ไมวาน (ประเทศไทย) จํากัด
โจทก์ 2
การเคหะแห่งชาติ
จําเลย
คดีหมายเลขดําที่ 2206/2555
ทุนทรัพย์ฟ้อง 874,250,718.11 บาท ฐานความผิดสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง
วันที่ยื่นฟ้อง 7 กันยายน 2555
มูลเหตุคดี

เนื่ องด้ วยบริ ษัทได้ เ ข้ าร่ วมกิ จ การร่ วมค้ า ซิ นเท็ ค-ไมวาน (SMJV) กับบริ ษัท ไมวาน
(ประเทศไทย) จํากัด (“ไมวาน”) ในสัดส่วนการร่ วมทุน 65%: 35% ตามลําดับ เพื่อเข้ ารับงาน
ก่อสร้ างโครงการบ้ านเอื อ้ อาทร จากการเคหะแห่งชาติ (ผู้ว่าจ้ าง) จํ านวน 50,000 ยูนิต แต่
ด้ วยเมื่ อปี 2549 เกิ ดเหตุการณ์ ปฏิ วัติรัฐ ประหารขึน้ ทํ าให้ โครงการดัง กล่าวเกิ ดความไม่
ชัดเจนต้ องชะลอการดําเนินการจนทําให้ SMJV ได้ รับความเสียหาย ซึ่ง SMJV ได้ ร้องขอและ
ได้ รับการอนุมัติให้ ลดจํ านวนหน่วยการก่อสร้ างคงเหลือเพี ยง 13,674 ยูนิต ซึ่งขัน้ ตอนการ
ก่อสร้ างได้ ดําเนินการแล้ วเสร็จและส่งมอบงานแล้ ว แต่ยงั คงมีการค้ างชําระค่างวดงานเกิดขึ ้น
ซึ่งบริ ษัทได้ มีการทวงถามหลายครัง้ แล้ ว แต่ผ้ วู ่าจ้ างยังคงเพิกเฉยไม่ชําระเงินค่าก่อสร้ างแก่
บริ ษัททําให้ บริ ษัทเสียหาย

ความคืบหน้ าคดี

ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้องให้ บริษัทชําระเงินแก่การเคหะแห่งชาติจํานวน
25,317,134.51 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของจํานวนเงิน 21,248,137.63
บาท นับจากวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เป็ นต้ นไป บริ ษัทยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุด คดี
อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ความเห็นฝ่ ายกฎหมาย งานก่อสร้ างโครงการดังกล่าวเกิดปั ญหาความล่าช้ าขึ ้น โดยความล่าช้ าดังกล่าวไม่ได้ เกิดขึ ้น
จากความผิดของ SMJV แต่เกิดจากปั ญหาของทางการเคหะแห่งชาติเองที่ มีการชะลอการ
ดําเนินงาน และการจ่ายเงินค่าก่อสร้ างล่าช้ ามีผลต่องานก่อสร้ าง ทําให้ SMJV ได้ รับความ
เสี ยหาย การเคหะแห่งชาติไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องค่าปรั บเป็ นดอกเบี ้ยจาก SMJV อี กทัง้ SMJV
ได้ รับความเสี ยหายมี ค่าใช้ จ่ายจากการเตรี ยมโครงการภายหลัง การหยุดงาน ทัง้ ในส่วน
อุปกรณ์, ที่ดิน, ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกัน ค่าควบคุมการเร่ งงานจากความล่าช้ าของ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 5 หน้ า 1

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

โครงการ และอื่น ๆ ซึ่งเป็ นความเสี ยหายที่เกิดขึน้ จริ ง SMJV จึงมีสิทธิ ฟ้องเรี ยกค่าเสียหาย
จากการเคหะแห่งชาติตามฟ้องได้ โดยคาดว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําพิพากษากลับคํา
พิพากษาศาลปกครองกลางให้ การเคหะแห่งชาติชําระค่าเสียหายให้ แก่ SMJV

2. คดีความแพ่ง ณ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขดําที่ พ.2279/2559
ระหว่าง
บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
โจทก์
บริ ษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) จําเลย
ทุนทรัพย์ฟ้อง 53,348,493.46 บาท ฐานความผิดสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง
วันที่ยื่นฟ้อง 3 พฤศจิกายน 2559
มูลเหตุคดี

เนื่องด้ วยบริ ษัทได้ ชําระเงินค่าซ่อมแซมงานแทน สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ์-กรุ งธน (“กิจการ
ร่วมค้ า”) ให้ กบั บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (ผู้วา่ จ้ าง)
จํานวนเงิน 45,338,958.90 บาท ต่อมาบริ ษัทได้ ยื่นฟ้องไล่เบี ้ยบริ ษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ ง
แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)ผู้รับเหมาช่วง เพื่อขอให้ ศาลบังคับให้ ชําระค่าเสียหาย
รวมเป็ นทุนทรัพย์ที่ฟ้องจํานวน 53,348,493.46 บาท

ความคืบหน้ าคดี

ศาลชันต้
้ นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ บมจ. ซิโน-ไทยชําระหนี ้แก่บริ ษัท
ตามคําฟ้อง บมจ. ซิโน-ไทย ยื่นคําร้ องขออนุญาตฎี กาต่อศาลฎี กา คดีอยู่ระหว่างศาลฎี กา
พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ ฎีกาหรื อไม่

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 5 หน้ า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

3. คดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขคดีที่ พ.2619/2561 มีรายละเอียดดังนี ้
ระหว่าง
บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
โจทก์
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
จําเลย
ทุนทรัพย์ฟ้อง 59,848,234.78 บาท ฐานความผิดสัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง
วันที่ฟ้อง 27 กันยายน 2561
มูลเหตุคดี

บริ ษัทรับจ้ างงานก่อสร้ างโครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี ดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จส่งมอบ
งานแล้ ว จุ ฬ าไม่ ชํ า ระเงิ น ค่ า จ้ างงวดสุ ด ท้ ายโดยหั ก เงิ น ค่ า ปรั บ งานล่ า ช้ าจํ า นวน
57,190,386.24 บาท

ความเห็นฝ่ ายกฎหมาย งานก่อสร้ างล่าช้ าไม่ใช่ความผิดของบริ ษัท แต่เกิดจากปั ญหา เช่น ในการรอสรุ ปแบบการ
ทํางาน รูปแบบการก่อสร้ างบางส่วนไม่ตรงตามที่ขออนุญาต การเปลี่ยนแปลงแบบ นํ ้าท่วม
ขังภายในโครงการเนื่ องจากระดับตํ่ากว่าด้ านนอกโครงการ ต้ นไม้ ตายจํ านวนมาก ต้ อง
จัดหาปลูกต้ นไม้ ซ่อมแซม งานเกิ ดความล่าช้ ามิใช่ความผิดของบริ ษัท จึงมีสิทธิ์ได้ รับการ
ขยายเวลาและจุฬาฯ ไม่มีสิทธิ์ คิดปรับงานล่าช้ าดังกล่าว คาดว่าศาลจะมีคําพิพากษาให้
จุฬาฯ ชําระเงินคืนให้ บริ ษัทตามฟ้อง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 5 หน้ า 3

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

a
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตงั ้ สํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสําคัญอื่น
บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
Syntec Construction Public Company Limited
รับเหมาก่อสร้ าง
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000184 (เดิมเลขที่ บมจ. 51)

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ
มูลค่ าที่ตราไว้
ผู้สอบบัญชี

นายทะเบียนหลักทรั พย์

0-2381-6333
0-2711-4596
www.synteccon.com
0-2711-7423 หรื อ 0-2381-6333 ต่อ 5941
E-mail: ir@synteccon.com
จํานวน 1,600,000,000 บาท
จํานวน 1,600,000,000 หุ้น
หุ้นละ 1.00 บาท
นางสาว มะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7326
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700
บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
เลขที่ 555/5-6 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชัน้ 5 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2711-5300 แฟกซ์ 0-2711-5866
E-mail: info@npssiam.co.th
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 6 หน้ า 1

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

6.2 นิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ชื่อบริษัทและสถานที่ตงั ้
1. บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
2. บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท
555/5 ซอยสุขมุ วิท 63(เอกมัย) ถ.สุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
3. บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
แอนด์ แมเนจเม้ นท์
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
4. บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
5. บจ. พีที ทรี แลนด์
555/11 ซอยสุขมุ วิท63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
6. บจ. เจที เทน
เลขที่ 555/11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
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ประเภทธุรกิจ
พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การให้ เช่า
บริ หารธุรกิจโรงแรม
เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
และอสังหาริ มทรัพย์
บริ หารบุคลากร
สําหรับธุรกิจโรงแรม
เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
และอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการให้ เช่า
ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การให้ เช่า
ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การให้ เช่า
ลงทุนและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การให้ เช่า

จํานวนหุ้น
ทัง้ หมด

จํานวนหุ้น
ที่บริ ษัทถือ

จํานวนหุ้นที่
บริ ษัทชําระ
แล้ ว

การถือหุ้น
โดยตรง
(%)

4,000,000

2,080,000

2,080,000

52.00

สามัญ

1,500,000

375,000

375,000

25.00

สามัญ

20,000

19,997

19,997

99.97

สามัญ

10,000,000

6,000,000

6,000,000

60.00

สามัญ

10,000

6,998

6,998

69.98

สามัญ

1,000,000

849,800

849,800

84.98

สามัญ

ประเภท
ของหุ้น

ส่วนที่ 1 หัวข้ อ 6 หน้ า 2

สวนที่ 2
การจัดการและ
การกํากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
(1) ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)”
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,600 ล้ านบาท เรี ยกชําระแล้ ว 1,600 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
1,600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี ้
เดือน/ปี ที่จดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

ทุนชําระแล้ ว
ทุนที่เพิ่ม/ลด หลังเพิ่มทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
8.46
397.06

พฤษภาคม 2540

600,000,000

มิถนุ ายน 2544
มิถนุ ายน 2544
ธันวาคม 2544

3,970,570
400,000,000
400,000,000

(596.03)
0.00
342.86

3.97
3.97
346.83

มกราคม 2545

400,000,000

3.56

350.39

เมษายน 2546

400,000,000

0.00

350.39

พฤษภาคม 2546

400,000,000

11.22

361.61

กันยายน 2546

400,000,000

38.38

400.00

ธันวาคม 2546

1,600,000,000

1,200

1,600.00

เสนอขายให้ แก่ ………. เพื่อ……..
เสนอขายโดยให้ สิทธิ์ตอ่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ
1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 20 บาท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนใน
โครงการต่างๆ ของบริ ษัท
ลดทุนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ ภายใต้ ศาลล้ มละลายกลาง
เพิ่มทุนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ ภายใต้ ศาลล้ มละลายกลาง
เพิ่มทุนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ โดย 300 ล้ านบาท ขายให้ กบั นัก
ลงทุนรายใหม่ และ 42.86 ล้ านบาท จากการแปลงหนี ้เจ้ าหนี ้กลุม่
6 กลุม่ 7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน
เพิ่มทุนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ จากการแปลงหนี ้เจ้ าหนี ้กลุม่ 6 กลุม่
7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน
แก้ ไขหนังสือบริ คณฑ์สนธิ ข้ อ 4 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ
10 บาท เป็ นหุ้นละ 1 บาท
เพิ่มทุนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ จากการแปลงหนี ้เจ้ าหนี ้กลุม่ 6 กลุม่
7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน
เพิ่มทุนตามแผนฟื น้ ฟูกิจการ จากการแปลงหนี ้เจ้ าหนี ้กลุม่ 6 กลุม่
7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน และออกใบหุ้น ในนาม บริ ษัท สยาม ซินเท็ค
แพลนเนอร์ จํากัด เป็ นผู้จดั เก็บไว้ เพื่อจัดสรรและส่งมอบใบหุ้น
ให้ แก่เจ้ าหนี ้ ตามคําสัง่ ศาล
เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 400 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน
1,600 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 1,200 ล้ านบาท
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และให้ นําหุ้นสามัญดังกล่าว ให้ จดั สรรและ
เสนอขายทังจํ
้ านวนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนใน
อัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ ในราคามูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(2) บริ ษัทไม่มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสิทธิหรื อเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
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7.2 ผู้ถือหุ้น
(1) รายชื่อกลุม่ บุคคลผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก และ กลุม่ ผู้บริ หารและคูส่ มรส
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี ้
ลําดับที่ รายชื่อผู้ถอื หุ้น

จํานวนหุ้นที่ถอื

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)

กลุ่มพหูสูตร
1

นายจิรโมท พหูสตู ร1

188,982,560

11.81

2
3

น.ส.ณิชยา พหูสตู ร2
นายสุขมุ พหูสตู ร3
น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย4

176,031,760
107,766,600
1,000,000

11.00
6.74
0.06

473,780,920

29.61

4
5

รวม
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ

79,759,997
63,770,000

4.99
3.99

6

บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

51,758,668

3.24

7

นายปรี ชา แอ่งขุมทรัพย์

47,538,400

2.98

8

LGT BANK (SINGAPORE) LTD

42,701,300

2.67

9

นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์

41,284,300

2.58

10

บริ ษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

27,660,000

1.73

354,472,665

22.15

1,200,000

0.08

417,300
245,000
110,000
50,000

0.03
0.02
0.00
0.00

2,022,300

0.13

ผู้ถอื หุ้นรายอื่นๆ

769,724,115

48.11

รวมทุนที่ชาํ ระแล้ ว

1,600,000,000

100.00

รวม
กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร5 และคู่สมรส
นายณยศ ปิ สัญธนะกูล
นายโยธิน
นายอนุวฒ
ั น์
นายไพบูลย์
นายวีระพงษ์

ตรี รัตนพันธ์
ฉัตรมงคลชาติ
เชษฐโชติรส
ตังเบญจากุ
้
ล

รวม

หมายเหตุ :
1
นายจิรโมท พหูสตู ร ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ และเป็ นกรรมการบริ ษัท มีอํานาจอนุมตั ิลงนามตามหนังสือรับรองบริ ษัท
2
น.ส.ณิชยา พหูสตู ร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ และเป็ นพี่ของนายจิรโมท พหูสตู ร
3
นายสุขมุ พหูสตู ร ดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จดั การ และเป็ นพ่อของนายจิรโมท พหูสตู ร
4
น.ส.อณิชา อรรถสกุลชัย เป็ นคู่สมรสของนายจิรโมท พหูสตู ร
5
ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้บริ หาร 4 ลําดับแรกถัดจากกรรมการผู้จดั การและผู้มีตําแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตําแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับเทียบเท่า
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ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 7 หน้ า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

(2) บริ ษัทไม่มีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในเรื่ องที่มีผลกระทบ
ต่อการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษัท
(3) คณะกรรมการบริ ษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกัน เกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท โดย
กรรมการบริ ษัทที่ถือหุ้นมีเพียงนายจิรโมท พหูสตู ร ถือหุ้นจํานวน 188,982,560 หุ้น หรื อร้ อยละ 11.81
(4) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นสามัญ รายละเอียดตามข้ อบังคับบริ ษัท
http://www.synteccon.com/corporateprofile และตามเอกสารแนบ 7 ใน “หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจําปี 2561”
(5) รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จํ ากัด
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นที่ถือ
สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
1
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
4,080,000
68.00
2

960,000

16.00

960,000

16.00

6,000,000

100.00

บริ ษัท แนเชอรัล วิ ลล์ เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์แอนด์ แมเนจเม้นท์ จํ ากัด
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นที่ถือ
1
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
19,997
2
นายสมศักดิ์ เหมทานนท์
2

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
99.985

3

นางชนิดา อัษฎาธร
นายชูศกั ดิ์ ว่องกุศลกิจ
รวม

3

นายบุญเกียรติ กีรติชยั วัตร
รวม

บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํ ากัด
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
2
บจก. มัน่ คงแสงทอง โฮลดิ ้งส์
3
นางชนิดา อัษฎาธร
4
นายสรสิทธิ์ วรรณประเสริ ฐ
5
นายจีรศักดิ์ วรรณประเสริ ฐ
6
นายณัฎฐกร วรรณประเสริ ฐ
รวม
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0.010

1

0.005

20,000

100.00

จํานวนหุ้นที่ถือ
6,600,000
2,750,000
825,000
275,000
275,000
275,000
11,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
60.00
25.00
7.50
2.50
2.50
2.50
100.00
ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 7 หน้ า 3

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิ ท จํ ากัด
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บมจ. ยู ซิตี ้ จํากัด
2
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
3
นางสว่าง มัน่ คงเจริ ญ
4
นายอนันต์ แสวงทอง
5
นายอานุภาพ คงนา
6
นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
7
นายกฤต กรเดชากุล
รวม

จํานวนหุ้นที่ถือ
1,073,630
375,000
51,366
1
1
1
1
1,500,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
71.5753
25.0000
3.4243
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
100.00

บริ ษัท พีที ทรี แลนด์ จํ ากัด
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1 บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
2 นายสมศักดิ์ เหมทานนท์
3 นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
4 นายสว่าง มัน่ คงเจริ ญ
รวม

จํานวนหุ้นที่ถือ
6,998
1
1
3,000
10,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
69.98
0.01
0.01
30.00
100.00

บริ ษัท เจที เทน จํ ากัด
ลําดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
2
นายชัยรัตน์ แสงทอง
3
นายสมศักดิ์ เหมทานนท์
4
นางสาวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
รวม

จํานวนหุ้นที่ถือ
849,800
150,000
100
100
1,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
84.98
15.00
0.01
0.01
100.00

(6) การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริ หาร1 และคูส่ มรส ในระหว่างปี
ชื่อ – สกุล
1. นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ณ 31 ธ.ค.2560
-

จํานวนหุ้น
ได้ มาระหว่างปี
จําหน่ายไประหว่างปี
-

ณ 31 ธ.ค.2561
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3. น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณากร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ดร.อริชยั รักธรรม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นางอังสณา มัน่ คงเจริญ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายไพศาล ตั ้งยืนยง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายจิรโมท พหูสตู ร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายสุขมุ พหูสตู ร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10.นายณยศ ปิ สัญธนะกูล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11.น.ส.ณิชยา พหูสตู ร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
12.น.ส.นุชนาท สิริศภุ มิตร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
13.นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
14.นายสุวิชา เศวตศิลา
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
15.นายวีระพงษ์ ตั ้งเบญจกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
16.นายธวัชชัย ติรไพโรจน์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
17.นายชินทัต ณ ระนอง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
18.นายอนุวตั ฉัตรมงคลชาติ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
19.นายโยธิน ตรีรัตนพันธ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
20.นางจงจิต วิธีกล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
21.นายกิตติ พิริยวิรุตม์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

184,645,760
19,057,900
77,720,300
1,050,000
175,446,260
60,000
50,000
317,300
-

4,336,800
30,046,300
150,000
585,500
50,000
100,000
-

18,057,900
-

188,982,560
1,000,000
107,766,600
1,200,000
176,031,760
110,000
50,000
245,000
417,300
-

หมายเหตุ :1ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้บริ หาร 4 ลําดับแรกถัดจากกรรมการผู้จดั การและผู้มีตําแหน่งเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงตําแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับเทียบเท่า
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
(1) ตั๋วเงิน
-ไม่มี7.4 โครงการซือ้ หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั โิ ครงการซื ้อหุ้น
คืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน โดยกําหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท จํานวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น หรื อ
ร้ อยละ 3.75 ของทุนที่ชําระแล้ ว ทังนี
้ ้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาโครงการตังแต่
้ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 16
มิถนุ ายน 2562
ตารางรายงานผลการซื ้อหุ้นคืนเพื่อการบริ หารทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับ

วันที่

1
2
3

19/12/2561
20/12/2562
26/12/2562

ราคาซื้อสู งสุ ด ราคาซื้อตํ่าสุ ด
(บาท)
(บาท)
2.78
2.78
2.80
2.80
2.76
2.68
รวมทั้งสิ้ น

จํานวน
(หุ้น)
41,800
200,000
1,500,000
1,741,800

มูลค่ ารวม
%หุ้นทีซ่ ื้อคืน
(บาท)
จํานวนหุ้นทีช่ ําระแล้ ว
116,204
0.002
560,000
0.012
4,088,000
0.093
4,764,204
0.107

7.5 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประจําปี ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้ อยละ 40 ของกํ าไรสุทธิหลังหักภาษี
และหลังจากการกันเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เมื่อบริ ษัทมีกําไรพอสมควรและไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั ้งนี ้การจ่ายเงิน
ปั นผลต้ องไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริ ษัท ความจําเป็ นด้ านการดําเนินงานและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ภายใต้ ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริ ษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่ามีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั ้น และคณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมครัง้ ต่อไปข้อมูลการจ่ายเงิ นปั นผลย้อนหลัง
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
3.1 เงินปั นผลครึ่งปี แรก (บาท/หุ้น)
3.2 เงินปั นผลครึ่งปี หลัง (บาท/หุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ (ร้ อยละ)

ปี 2561
666
1,600
0.04
รอพิจารณา*
รอพิจารณา
รอพิจารณา

ปี 2560
1,050
1,600
0.17
0.04
0.13
272
26

ปี 2559
896
1,600
0.15
0.04
0.11
240
27

ปี 2558
660
1,600
0.11
0.03
0.08
176
27

หมายเหตุ * การจ่ายปั นผลงวดครึ่งปี หลังของปี 2561 ต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายได้
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8. โครงสร้ างการจัดการ
ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)
สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 14
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีความหลากหลายโดยมีความรู ความสามารถ ประสบการณสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งเปนไปตามคุณสมบัติดานทักษะที่จําเปนตอการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix)
2. มีกรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 คนและไมมากกวา 12 คน โดยไมมีการกีดกันทางเพศ ซึ่งปจจุบันมีจํานวน
กรรมการ 8 คน เปนผูหญิง 2 คน
3. กรรมการอิสระจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 62.5 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
4. กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายสมชาย

ศิริเลิศพานิช

นายชัยวัฒน
น.ส.เบญจวรรณ
ดร.อริชัย
นายทวี
นางอังสณา
นายจิรโมท
นายไพศาล

อัศวินทรางกูร
สินคุณากร
รักธรรม
กุลเลิศประเสริฐ
มั่นคงเจริญ
พหูสูตร
ตั้งยืนยง

ตําแหนง
รองประธานกรรมการบริ ษั ท /
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท/กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ

วันที่ไดรับตําแหนง
เปนกรรมการ

กรรมการที่เปนผูบริหาร

23 ธันวาคม 2547

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ

30 ตุลาคม 2546
14 พฤศจิกายน 2546
15 พฤษภาคม 2550
29 เมษายน 2547
29 เมษายน 2547
29 เมษายน 2556
30 มิถุนายน 2559

โดยมีกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมชาย ศิริเลิศพานิช หรือ นายจิรโมท พหูสูตร หรือ
นางอังสณา มั่นคงเจริญ สองคนในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการชุดปจจุบันประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 ทาน โดยกรรมการอิสระตองไมทําหนาที่เปน
ผูบริหาร เปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุม เปนผูซึ่งไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ใน
ลักษณะที่จะทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นที่เปนอิสระ และตองมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนดไว กลาวคือ ตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต
ตองไมนอยกวา 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบกําหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว
ดังนี้
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1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี
อํานาจควบคุ ม ของบริ ษัท เว น แต จ ะได พ นจากการมีลักษณะดัง กลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวัน ที่ยื่นคําขอ
อนุ ญาตตอหนวยงานทางการที่ กํากั บดู แ ล ทั้ง นี้ลักษณะต องหามดัง กลาวไม รวมถึง กรณี ที่กรรมการอิส ระเคยเป น
ขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมถึงคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ
เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแต
จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงานทางการที่กํากับ
ดูแล
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอหนวยงาน
ทางการที่กํากับดูแล
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปดวยถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบ
ตาง ๆ รวมถึงมีความเปนอิสระ โดยแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยาง
ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. บริหารกิจการใหเปนไปเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดแกผูถือหุน โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ
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1.1 การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง
1.2 การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเพื่อรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน
1.4 การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา
2. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และเปาหมายตางๆ โดยจะมีการพิจารณาทบทวนและ
อนุมัติทุกรอบปบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
3. ติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของบริษัทไปปฏิบัติ และเปดเผยไวในรายงานของคณะกรรมการในรายงาน
ประจําป
4. ริเริ่ม มีสวนรวมในการจัดทําและอนุมัตินโยบายกํากับดูแลกิจการ และคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สําหรับ
สงเสริมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตาม และทําการเปดเผยในรายงานประจําป
และเว็บไซตของบริษัท
5. สงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผานการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา แลวนําผลการประเมินมาสรุปเพื่อใชเปนมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจอยางเครงครัด
6. สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ พรอมทั้งดูแลใหมีระบบการควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตและการใชอํานาจอยางไมถูกตอง รวมทั้งปองกันการ
กระทําผิดกฎหมาย และทําการเปดเผยไวในรายงานประจําป
7. กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งองคกร กําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงหลัก การเตือนภัยลวงหนา และมีการกําหนดมาตรการปองกันการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการ
สรางเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนชวยสนับสนุนสงเสริมใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว และทํา
การเปดเผยไวในรายงานประจําป
8. กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแยงของผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกันอยาง
เหมาะสม ภายใต ก ารดํ า เนิ น งานอย า งเป น ธรรม และรายการดั ง กล า วต อ งได รั บ การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทเทานั้น
9. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีเสนอไวในรายงานประจําป
10. พิจารณาแผนพัฒนาผูบริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผูจัดการ และดูแลใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงเปนประจําทุกป และมีระบบการกําหนดคาตอบแทนแกผูบริหารระดับสูงที่เหมาะสม
สอดคลองกับผลการดําเนินงานเพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
11. เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการ
บริษัทที่ไมสามารถเขารวมประชุม จะตองแจงใหประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบลวงหนากอนการประชุม
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ทั้ง นี้ ให คณะกรรมการบริ ษัทเลื อกกรรมการคนหนึ่ง เปน ประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได และในสวนการมอบหมาย
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวง
ที่ทําใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) มีสวนไดเสีย หรืออาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบาย และ
หลักเกณฑที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว
บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ
จัดการใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กําหนดไว
2. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุนของบริษัท
3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงทั้งสองฝายเทากัน
การแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่เสนอขออนุมัติ
แตงตั้งกรรมการตอที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับบริษัท โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. กรรมการของบริษัทแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนมีจํานวนไมนอยกวา 5 คน และมีกรรมการที่เปนอิสระไม
นอยกวา 3 คน โดยกรรมการไม นอยกว ากึ่ งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และ
กรรมการบริ ษัท อย า งน อ ยหนึ่ ง คนต อ งเป นผู มี ความรูด านบัญ ชี และการเงิ น โดยกรรมการตอ งมีคุ ณ สมบัติต ามที่
กฎหมายและขอบังคับกําหนด
2. ใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน เปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
3. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนั้น ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน สวนป
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หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ ซึ่งผูที่พนจากตําแหนงอาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแตวันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม)
บริษัทมีแนวทางการพิจารณาบุคคลที่มีความรู มีความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณในการ
บริหารงานและมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อใหไดผูที่มีความสามารถในการพัฒนาบริษัทไปสูจุดหมายที่ไดกําหนดไว การ
คัดเลือกบุคลากรที่จะมาดํ ารงตําแหนงเป นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระของบริ ษัท (รวมทั้งกรรมการใหม) ตอง
พิจารณาถึงทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการชุดปจจุบันรวมดวย โดยมีหลักเกณฑและวิธีการสรรหา ดังนี้
1. บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ หรือ
พิจารณาบุคคลจากทําเนียบกรรมการอาชีพ (Director Pool)
2.
คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ของบริ ษั ท และเป น ไปตามแนวทางที่ กํ าหนด โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณาตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อวามีคุณสมบัติ
เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล กอนนําเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองบุคคลนั้น ๆ กอนนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้ง เปนรายบุคคล โดยกรรมการตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
2.1 มีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของกรรมการตามหลักเกณฑของหนวยงานทางการที่กํากับ
ดูแล ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
2.2 พิจารณาคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการโดยพิจารณาจากความรู ประสบการณ ความสามารถ
เฉพาะด านที่ ส อดคล องกั บการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ซึ่ง เปน ไปตามคุ ณ สมบั ติดานทักษะที่จําเปน ตอ การสรรหา
กรรมการ (Board Skill Matrix)
2.3 มีความรู ความเขาใจในระบบงานและมาตรฐานงานบัญชี การเงิน และการจัดการ
2.4 มีทักษะการตัดสินใจภายใตขอมูลเหตุผลอยางเพียงพอและถูกตอง
2.5 มีวุฒิภาวะ มีความมั่นคง และมีอิสระในการตัดสินใจ
2.6 มีความเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ
2.7 นอกเหนือจากทักษะอื่น ๆ ที่จําเปนแลว ยังตองพิจารณาจากทักษะที่กรรมการปจจุบันยังขาดอยู
เชน ความรอบรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท หรือความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน
4. ในกรณีที่เปนกรรมการเดิมที่จะกลับเขามารับตําแหนงอีกวาระ จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในชวง
ดํารงตําแหนง การใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และการอุทิศเวลาใหกับบริษัท
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5. กรณีแตงตั้งกรรมการอิสระจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระใหมี
คุณสมบัติเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
การประชุมและองคประชุม
บริษัทจัดใหมีการประชุมอยางนอยสามเดือนตอครั้งโดยหากมีวาระเรงดวนสามารถจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมได
ตามความจําเปน โดยในการประชุมจะมีการกําหนดวัน เวลา และวาระการประชุมไวลวงหนาตลอดปอยางชัดเจน และ
มีการสงหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวาระการประชุมและเอกสารประกอบใหกรรมการแตละทานลวงหนาเปนเวลาไม
นอยกวา 7 วันกอนวันประชุมเพื่อใหกรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาวาระตาง ๆ กอนการประชุม รวมทั้งบริษัทได
บันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งใหแลวเสร็จภายใน 14วันนับแตวันประชุม โดยคณะกรรมการทุกทานสามารถขอ
ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแลว พรอมเอกสารที่เกี่ยวของไดจากเลขานุการ
บริษัทไดโดยตลอด
ทั้งนี้ใ นการประชุมคณะกรรมการบริษัทตองมีกรรมการมาประชุ มไมนอยกวากึ่ งหนึ่ง ของจํ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะถือเปนองคประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามี
รองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
สําหรับการลงคะแนนเสียงใหถือเสียงขางมากในที่ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน
เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด และเพื่อเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทมีนโยบาย
โดยกําหนดองคประชุมขั้นต่ําในขณะลงมติวาจะตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในป 2561 บริษัทจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ โดยเปดเผยจํานวน
ครั้งของการจัดประชุม และจํานวนครั้งที่กรรมการแตละคนเขารวมประชุม มีดังนี้
การประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ในป 2561
รายชื่อ

นายสมชาย
นายชัยวัฒน
น.ส.เบญจวรรณ
ดร.อริชัย
นายทวี
นางอังสณา
นายไพศาล
นายจิรโมท
นายณยศ
นายยศ
นายไพบูลย
นายโยธิน

ศิรเิ ลิศพานิช
อัศวินทรางกูร
สินคุณากร
รักธรรม
กุลเลิศประเสริฐ
มั่นคงเจริญ
ตั้งยืนยง
พหูสูตร
ปสัญธนะกูล
ลักษณะโกเศศ
เชษฐโชติรส
ตรีรัตนพันธ

ประชุมสามัญ
ผูถือหุน
จัด/รวม
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

%
100
100
100
100
100
100
100
100
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คณะกรรมการ
บริษัท
จัด/รวม
12/12
12/12
12/11
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

%
100
100
91
100
100
100
100
100

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

จัด/รวม

%

จัด/รวม

%

6/6
6/6
6/6

100
100
100

4/4

100

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
จัด/รวม
%
3/3
100
3/3
100
3/3
100
3/3
100
3/3

4/4
4/4

100
100

100

คณะกรรมการ
จัดการ
จัด/รวม
43/41

%
95

43/38

88

43/30
43/17
43/42
43/37
43/37

63
39
98
86
86
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
บริษัทมีการกําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท(รวมกรรมการผูจัดการ)จะไป
ดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้กรรมการสามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นไดแตตอง
ไมเกิน 5 บริษัท โดยตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลวรวมทั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกอนเขารับการดํารงตําแหนงนั้น
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
บริษัทจัดใหมีการบรรยายเกี่ยวกับขอมูลบริษัท กฎระเบียบที่เกี่ยวของ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
ขอมูลอื่นที่จําเปนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการอยางมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาความรูใหกับกรรมการ
บริษัทสนับสนุนใหกรรมการบริษัทศึกษาและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
กรรมการบริษัทเพื่อการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในป 2561 มี
กรรมการเขารับการอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานจํานวน 2 ทาน
ไดแก
ชื่อ – นามสกุล

หลักสูตรทีอ่ บรม/สัมมนา

สถาบัน

นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร - บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี
- สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สําคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2561) สําหรับ
สมาชิกและบุคคลทั่วไป รุนที่ 2/61
- TFRS ทุกฉบับ ป 2561 รุนที่ 2/61 (หลักสูตรยอย 201)
- การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุนที่ 2/61
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนที่ 3/2017
- Better Governance Better Business
- เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
- เจาะลึกการจัดทํากระดาษทําการ
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร - บมเพาะตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดนนทบุรี
- บัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุนที่ 2/61
- IT Audit for Non IT Auditor รุนที่ 2/61
- สัมมนาความรูเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพ หัวขอ Better Governance, Better
Business: Thailand’s Progress Report
- เจาะลึกการวางแผนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
- เจาะลึกการจัดทํากระดาษทําการ

- FAP

- FAP

หมายเหตุ :FAP คือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย อยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล โดยจุดประสงคของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย รวมถึงนําผลประเมินที่ไดไปใช
ในการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยอีกดวย โดยในทุกเดือนธันวาคม
เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะทํ าการจั ด ส ง แบบประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประเมิ น ผลงานประจํ า ป ซึ่ ง ภายหลั ง จากที่
คณะกรรมการแต ล ะคนประเมิ นเสร็ จ เรี ย บร อยแล วนั้ น จะส ง แบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านกลั บ มายั ง สว นงาน
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลการประเมินของกรรมการแตละคนและสรุปผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะรับทราบตอไป
หลักเกณฑการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย (ทั้งคณะและรายบุคคล)
- คะแนนที่ไดรับรอยละ 85 – 100
หมายถึง ดีมาก-ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ไดรับรอยละ 75-85
หมายถึง ดี
- คะแนนที่ไดรับรอยละ 65-75
หมายถึง คอนขางดี
- คะแนนที่ไดรับรอยละ 50 – 65
หมายถึง พอสมควร
- คะแนนที่ไดรับต่ําวา 50
หมายถึง ควรปรับปรุง
หัวขอพิจารณาการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย มีหัวขอพิจารณาหลัก ไดแก
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท/หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย (แบบรายคณะและรายบุคคล)
1. คณะกรรมการบริษัท ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 93.75 และแบบรายบุคคล
ไดคะแนนรอยละ 94.32 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ
94.74 และรายบุคคลไดคะแนนรอยละ 94.09 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 94.17 และรายบุคคล
ไดคะแนนรอยละ 95.45 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินในป 2561 แบบรายคณะไดคะแนนรอยละ 92.59 และ
รายบุคคลไดคะแนนรอยละ 94.70 อยูในเกณฑดีมาก-ดีเยี่ยม
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุด (ประธานเจาหนาที่บริหาร)
บริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสูงสุดในตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารทุกสิ้นป ซึ่ง
ผลการประเมินดังกลาวไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเปนผูประเมินผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งมีหลักเกณฑการพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผลการประเมินที่ไดคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะนําไปใช
ในการพิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่ฝายบริหารตอไป
8.2

ผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยาง
ชัดเจน โดยกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของฝายจัดการในการบริหารงานประจําวันของบริษัทใหเปนไปตาม
นโยบาย แผนงาน เปาหมาย ขอบังคับและระเบียบบริษัท รวมถึงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานที่สําคัญตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยเดือนละครั้ง ปจจุบัน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 มีผูบริหาร* จํานวน 16 คน ดังนี้
รายชื่อ
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
นายจิรโมท พหูสูตร
นายสุขุม พหูสูตร
น.ส.ณิชยา พหูสูตร
นายณยศ ปสัญธนะกูล
น.ส.นุชนาท สิริศุภมิตร
นางจงจิต วิธีกล
นางอังสณา มัน่ คงเจริญ
นายสุวิชา เศวตศิลา
นายวีระพงษ ตั้งเบญจากุล
นายธวัชชัย ติรไพโรจน
นายชินทัต ณ ระนอง
นายอนุวัต ฉัตรมงคลชาติ
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
นายกิตติ พิริยวิรุตม

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ประธานเจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูอํานวยการฝายกอสราง 1
ผูอํานวยการฝายกอสราง 2
ผูอํานวยการฝายกอสราง 3
ผูอํานวยการฝายกอสราง 4
ผูอํานวยการฝายประมาณราคาและประมูล และเทคนิควิศวกรรม
ผูอํานวยการฝายกํากับสัญญาและตนทุน
ผูอํานวยการฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและบุคคลากร

หมายเหตุ *ตามนิยาม “ผูบริหาร” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูบ ริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทตามเอกสารแนบ 1
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การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง
การแต ง ตั้ ง ผู บริ หารระดั บสู ง ตั้ ง แต ผู อํ านวยการฝายขึ้น ไป กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คาตอบแทนเปนผูคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอชื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา สวนผูบริหารอื่นกําหนดใหคณะกรรมการจัดการของบริษัทเปนผูพิจารณา
การสรรหาผูบริหารของบริษัทเพื่อบริหารงานดานตาง ๆ เชน งานดานวิศวกรรม งานดานบริหารภายในตาง ๆ
บริษัทไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณในการบริหารงานที่เหมาะสมกับตําแหนง
เพื่อใหไดบุคคลที่สามารถทําประโยชนใหกับบริษัทอยางเต็มความสามารถ และสามารถบริหารงานใหเปนไปตาม
นโยบายที่บริษัทไดกําหนดไว โดยมีขั้นตอนการสรรหาจากการประกาศรับสมัครงานในสื่อตาง ๆ ซึ่งพิจารณาจากบุคคล
ที่มีประสบการณโดยตรง พรอมเชิญสัมภาษณโดยฝายงานตนสังกัด และนําเสนอขอมูลใหผูบริหารสูงสุดของบริษัทเปน
ผูสัมภาษณกอนพิจารณาอนุมัติเขาทํางานกับบริษัทตอไป
8.3

เลขานุการบริษัท

เพื่ อ ให เ ป น ไปตามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ม าตรา 89/15 และ 89/16 และเพื่ อ ช ว ยให
คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการ
เปนไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งให น.ส.รัฐปวีร ลาภนาน เปนเลขานุการ
บริษัทตั้งแตวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนของบริษัท
ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติที่ดี
2. ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเบื้องตนแกคณะกรรมการบริษัทในประเด็น
ที่เ กี่ ยวข องกั บกฎระเบียบขอบัง คับของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล และขอพึง
ปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
และจั ด ส ง สํ า เนารายงานการมี ส ว นได เ สี ย ตามมาตรา 89/14 ให ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
4. ดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตาง ๆ ตอหนวยงานที่กํากับดูแลและสาธารณชนใหถูกตอง
ครบถวนตามกฎหมาย
5. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
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8.4 คาตอบแทนกรรมการ
8.4.1 คาตอบแทนกรรมการ
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะคํานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
โดยจะตองสอดคลองกับผลการดําเนินงาน ขนาดของธุรกิจ โดยสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยที่อยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกลเคียงกัน โดยคาตอบแทนกรรมการดังกลาวนั้น
เพียงพอที่จะจูงใจใหกรรมการที่มีความสามารถปฏิบัติงานกับบริษัทตอไป สําหรับในป 2561 คาตอบแทนกรรมการที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน มีดังนี้
· คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 18,000 บาท/คน/ครั้ง
· คาบําเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท/คน/ป
∙ คาตอบแทนอื่น ๆ –ไมม-ี
ตารางคาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอย ประจําป 2561
คาตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ ป 2561 (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
รายชื่อ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
บริหาร
บริษัท
ตรวจสอบ
คาตอบแทน
ความเสี่ยง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
226,000
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร
226,000
350,000
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร
208,000
350,000
ดร.อริชัย
รักธรรม
226,000
350,000
นายทวี
กุลเลิศประเสริฐ
226,000
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
226,000
นายจิรโมท พหูสูตร
226,000
นายไพศาล ตั้งยืนยง
226,000
1,790,000
1,050,000
รวม

รวม
226,000
576,000
558,000
576,000
226,000
226,000
226,000
226,000
2,840,000

8.4.2 คาตอบแทนผูบริหาร
ในการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูงรวมถึงผูนําบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสอดคลองกับผลการปฏิบัติหนาที่ เพื่อจูงใจและรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูง โดยผล
การประเมิ น ดั ง กล า วถื อ เป น ข อ มู ล ลั บ เฉพาะบุ ค คลไม ส ามารถเป ด เผยได ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ พิ จ ารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ความทุมเทในการทํางาน โดย
กํา หนดค า ตอบแทนให ส อดคล อ งกั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษัท และผลการปฏิ บัติ ง านของผูบ ริ ห ารแต ล ะท า น
ภายหลั ง จากที่ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนได ทํ า การพิ จ ารณาแล ว นั้ น จะต อ งนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตอไป
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ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ คาครองชีพ เงินประกันสังคม
ใหกับผูบริหารระดับสูง 4 อันดับแรกและผูบริหารสูงสุดดานการเงิน นับตอจากคณะกรรมการเจาหนาที่บริหารลงมา
รวมทั้งสิ้น 64,157,696 บาท
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซินเท็คมีพนักงานประจําจํานวนทั้งสิ้น 1,117 คน โดยแบงตามสายงานหลักไดดังนี้
สายงาน
สํานักกรรมการผูจัดการ
ฝายงานกอสราง 1
ฝายงานกอสราง 2
ฝายงานกอสราง 3
ฝายงานกอสราง 4
ฝายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรม
ฝายกํากับสัญญาและตนทุน
ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝายบัญชี
ฝายการเงิน
ฝายจัดซื้อจัดจาง
ฝายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ฝายพัฒนาธุรกิจ
สวนแคมปพัก
สวนพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม
สวนบริหารระบบขอมูล
สวนตรวจสอบภายใน
สวนกฎระเบียบและขอบังคับและนักลงทุนสัมพันธ
สวนคลังเครื่องจักรและวัสดุ
สวนงานระบบวิศวกรรม
รวม

จํานวนพนักงานบริษัท* (คน)
20
226
134
172
156
30
15
67
21
7
30
10
8
3
4
9
4
2
72
127
1,117

หมายเหตุ : *จํานวนพนักงานขางตนเปนพนักงานประจําทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจํานวน 4,382 คน

ขอมูลพนักงานป 2561

พนักงานใหมป 2561

เพศชาย 130 คน

เพศหญิง 27 คน

157 คน
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ตารางขอมูลพนักงานแยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2561
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหาร (สูง กลาง ตน)
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ
ระดับสนับสนุน
ผูพิการ
รวมพนักงานประจําทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ

เพศชาย
จํานวน สัดสวน
120
13.50
389
43.76
327
36.78
51
5.74
2
0.22
889
100.00
79.59

เพศหญิง
จํานวน
สัดสวน
18
7.89
109
47.81
57
25.00
44
19.30
0
0.00
228
100.00
20.41

รวมจํานวน (คน)
138
498
384
95
2
1,117
100.00

ในป 2561 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,117 คน โดยมีอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงที่สัดสวน 79.59 และ
20.41 ตามลําดับ แบงเปนเพศชายจํานวน 889 คน เพศหญิงจํานวน 228 คน โดยที่พนักงานจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนธรรมและเสมอภาคกันโดยไมเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางของบุคคล
บริษัทสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปมีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่
และมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได โดยในป 2561 บริษัทมีคนพิการ
จํานวน 16 คน อยางไรก็ตามบริษัทคงเปดโอกาสและใหการตอนรับผูพิการที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่
ความรับผิดชอบตอไป
ตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2561
เพศชาย
เพศหญิง
ระดับของพนักงาน
จํานวน
สัดสวน จํานวน สัดสวน
ระดับบริหาร (สูง กลาง ตน)
6
5.36
ระดับอาวุโส
60
53.57
11
50.00
ระดับปฏิบัติการ
42
37.50
5
22.73
ระดับสนับสนุน
4
3.57
6
27.27
รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น
112
100.00
22
100.00

รวมจํานวน (คน)
6
71
47
10
134

จากตารางแสดงจํานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2561 พบวามีจํานวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 112 คน
แบงเปนเพศชายจํานวน 112 คน และ เพศหญิง 22 คน
และสําหรับนโยบายในการเลิกจางของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจางโดยที่พนักงานไมไดกระทําความผิด
อันทําใหบริษัทมีสิทธิเลิกจางไดทันที บริษัทจะบอกกลาวการเลิกจางใหพนักงานทราบกอนถึงกําหนดการจายคาจาง
1 งวดการจายคาจางหรืออยางชาในวันจายคาจาง เพื่อใหมีผลเปนการเลิกจางในงวดการจายคาจางคราวถัดไป หรือ
หากบริษัท ไมประสงค ใ ห พนั กงานทํ างานต อไปหลังจากการบอกเลิกจาง บริษัท จะจายคาจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาเทากับระยะเวลาที่ ตองบอกกลาวลวงหนา และจะจ ายค าตอบชดเชยให ในอั ตราเงิ นเดือนขั้นสุดทายและ
ระยะเวลาการทํางานตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดไวใหแกพนักงาน
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การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
คาตอบแทนพนักงาน
นอกจากการจางงานที่เปนธรรมและเทาเทียมแลวนั้น บริษัทยังมีนโยบายการกําหนดคาตอบแทนที่เทาเทียม
กัน โดยพนักงานของบริษัทจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน คาลวงเวลา คาครองชีพ โบนัส เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนตน และเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทจึงนําตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เปน
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารการจ า ยค า ตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง านโดยจะมี ก ารประเมิ น ผลป ล ะ 2 ครั้ ง คื อ การ
ประเมินผลกลางปและปลายป ทั้งนี้สําหรับการจายคาตอบแทนพนักงานจะสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ตารางเปรียบเทียบการจายผลตอบแทนพนักงาน

จํานวนพนักงาน (คน)
ผลตอบแทน (บาท)

2561
1,127

2560
1,094

2559
1,043

1,011,748,901

829,784,383

686,946,049

สวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงาน
บริษัทจัดใหมีสวัสดิการแกพนักงานตามที่กฎหมายกําหนดและตามความเหมาะสมเพื่อชวยเหลือและเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของพนักงาน อันนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้น ซึ่งสวัสดิการ
ของบริษัทมีดังตอไปนี้
1. สวัสดิการตามกฎหมาย เชน กองทุนประกันสังคม การหยุดพักผอนประจําป การลาเพื่อรับราชการทหาร
การลาคลอดบุตร เปนตน
2. สวัส ดิการดานสุ ขภาพ ไดแ ก ตรวจสุขภาพประจําป สวัส ดิการดานค ารักษาพยาบาล ดานการประกั น
อุบัติเหตุ และคาทันตกรรม
3. สวั ส ดิ การด านการเงิ น ได แ ก ส วั ส ดิการเงิน ชวยเหลือตาง ๆ อาทิเ ชน สวัส ดิการชวยงานแตง พนักงาน
สวัสดิการชวยคาคลอดบุตร สวัสดิการชวยเหลืองานศพบิดา มารดา คูสมรส เปนตน สวัสดิการเงินกูตาง ๆ สวัสดิการ
ขายอาหารกลางวันราคาถูกใหแกพนักงาน
4. สวัสดิการความสุขดานสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธอันดีในหมูพนักงาน เชน มีพี่เลี้ยงในการ
สอนงานใหกับพนักงานใหม กิจกรรมวันสงกรานตรดน้ําดําหัวผูใหญ งานเลี้ยงสังสรรคปใหม เปนตน
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*เครดิตภาพถายโดย คุณประทีป ภูผาธรรม

งานเลี้ยงสังสรรคปใหม ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป
จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ธีมงาน “ซินเท็คออนเดอะร็อค”

*เครดิตภาพถายโดย คุณประทีป ภูผาธรรม
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กิจกรรมพนักงานสัมพันธ ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยปนี้จัดสัมมนาและรวมวิ่งมาราธอนที่พัทยา
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีของพนักงาน

เขารวมการแขงขันฟุตบอลในรายการ “TOA CUP 2018” โดยทีมที่เขารวมแขงขันมาจากบริษัทชั้นนําดานงานรับเหมากอสรางและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย โดยการแขงขันในปนี้ทีมที่ชนะเลิศติดตอกัน 2 สมัย ไดแก
ทีมของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทิสโกมาสเตอรรวมทุนซึ่งจดทะเบียนแลว เพื่อเปนการเก็บออม
และสรางหลักประกันใหแกพนักงาน และครอบครัว โดยเงินสะสมสวนนี้จะขึ้นอยูกับความสมัครใจและอายุงานของ
พนักงาน ทั้งนี้ในป 2561 มีพนักงานเปนสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 876 คน จากพนักงานที่มีสิทธิตามขอกําหนดในการสมัคร
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจํานวน 980 คน คิดเปนรอยละ 89.39
การสงเงินสะสม(ลูกจาง) และเงินสมทบ(นายจาง)หลังจากทํางานครบ 1 ป
อายุงาน
อัตราสะสมของพนักงาน
3%, 4%, 5%, 7%, 9%, 11%,
จํานวนปที่ทาํ งานนอยกวา 6 ป
13% และ 15%
4%, 5%, 7%, 9%,11%, 13%
จํานวนปที่ทาํ งานครบ 6 ปแตนอยกวา 11 ป
และ 15%
5%, 7%, 9%, 11%,13% และ
จํานวนปที่ทาํ งานครบ 11 ป ขึ้นไป
15%
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)
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3%
4%
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สวนที่ 2 หัวขอ 8 หนา 29

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เงื่อนไขการจาย
- จายเมื่อพนักงานพนสภาพเปนสมาชิกกองทุน โดยแบงการลาออกได 2 กรณี
1. ลาออกจากงาน
2. ลาออกจากการเปนสมาชิก กรณีการลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุนเงินสํารองเลี้ยงชีพ แตมิไดลาออกจากการ
เปนพนักงาน จะไดรับเงินเฉพาะสวนของสมาชิกเทานั้น สวนเงินสมทบของบริษัทจะไมไดตามเงื่อนไข
- อัตราการจายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก
อายุงาน

อัตราสะสมสวนของพนักงาน
100%
100%
100%

นอยกวา 3 ป
ครบ 3 ป แตนอยกวา 5 ป
ครบ 5 ป ขึ้นไป

อัตราสมทบสวนของบริษทั
ไมมี
50%
100%

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
พนักงานถือวาเปนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงใหความสําคัญกับปจจัยความสุขในการทํางานของ
พนักงาน โดยในป 2561 นี้บริษัทมีการจัดทําการประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอบริษัท โดยบริษัทจะนําผล
ประเมินความพึงพอใจของพนักงานไปวิเคราะหเพื่อพัฒนาความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอบริษัทตอไป โดยบริษัทมี
การประเมินใน 5 ดานและมีคะแนนความพอใจ ดังนี้

งาน
73%

โอกาสและ
ความกาวหนา
72%

ผลตอบแทน
73%

สภาพแวดลอมใน
การทํางาน
74%

เพื่อนรวมงาน
75%

จากผลการประเมินดังกลาว จะพบวาคะแนนสวนโอกาสและความกาวหนาเปนสวนที่ไดรับความพึงพอใจ
ต่ําสุด ดังนั้นแผนกพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม จึงมีโครงการใหหัวหนาฝายแตละแผนก ไดคัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติที่
ดี โดยวัดจาก KPI และ Performance เพื่อสงเสริมใหเลื่อนตําแหนงงานที่สูงขึ้น ซึ่งทางแผนกพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม
ตองพิจารณาวาควรตองเพิ่มเติมความรูใหในดานอะไรบาง ขึ้นอยูในแตละสายงาน เชน คุณสมบัติของหัวหนางาน
ความรูในดานการบริหาร หรือความรูเฉพาะทางตามสายงานตาง ๆ
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

ขอพิพาทดานแรงงาน
ในชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงาน
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษัท มุ ง มั่ นที่จ ะพั ฒ นาศั กยภาพและความสามารถของบุคลากรใหสูง ขึ้น อยางตอเนื่อง เพื่อใหพ นักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและ
ฝกอบรมพนักงาน โดยแบงหมวดหมูการฝกอบรมตามทักษะ และความรูที่พนักงานจําเปนในการทํางาน 5 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐานสําหรับพนักงานใหม เพื่อใหพนักงานที่เขาใหมไดทําการเรียนรูและปรับตัว เพื่อใหเขากับ
วัฒนธรรมขององคกร เชน หลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานใหม เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังมีการแตงตั้ง
buddy ซึ่งเปนตัวแทนจากสวนงานที่พนักงานใหมสังกัด ทําหนาที่ดูแลพนักงานใหมในชวง 4 เดือนแรก เพื่อชวยให
พนักงานใหมไดมีการปรับตัวเขากับบริษัทไดอยางราบรื่นยิ่งขึ้น
2. หมวดวิชาตามกลุมอาชีพ สําหรับพนักงานซึ่งแยกตามสายอาชีพ เชน หลักสูตรการตรวจสอบการติดตั้ง
ระบบไฟฟา หลักสูตรเทคนิคการเจรจาตอรอง เปนตน
3. หมวดวิชาดานคุณภาพและความปลอดภัย เชน หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
หัวหนางาน หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน
4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผูนําสําหรับพนักงานระดับหัวหนางาน ผูบริหารทุกระดับ เชน หลักสูตรทักษะการ
เปนหัวหนางานที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เปนตน
5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เชน หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน (Positive
Thinking) หลักสูตรการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการทํางาน (Creative Idea @ Work) เปนตน
ขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในป 2561 ที่ผานมาบริษัทไดจัดหลักสูตรการอบรมภายใน 42 หลักสูตร 131 รุน และสงพนักงานไปฝกอบรม
กับสถาบันภายนอกจํานวน 78 หลักสูตร 78 รุน รวมเปนจํานวนทั้งหมด 209 รุน ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ
ระดับอาวุโส และระดับผูบริหาร โดยมีจํานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยตอคนเทากับ 23.22 ชั่วโมง
ทั้ ง นี้ ใ นป 2561 บริ ษั ทมี ค าใช จ า ยเฉพาะด านการฝ ก อบรมของพนั กงานที่ มี สิ ท ธิ์ เ ข า อบรมเป นเงิ นทั้ ง สิ้ น
5,480,539 บาท โดยแบ ง เป น ค า ใช จ า ยในการอบรมภายใน 4,433,120 บาท ค า ใช จ า ยในการอบรมภายนอก
1,067,419 บาท และมี การวางงบประมาณสํ าหรับป 2562 เพิ่ม เปน 6,282,000 บาท เพื่อนํามาพัฒ นา สง เสริม
ศักยภาพของพนักงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป
จํานวนหลักสูตรการฝกอบรม ประจําป 2561
การฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรมภายใน (In-House Training)
หลักสูตรฝกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)
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42
78

จํานวนรุน
131
78
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ขอมูลการฝกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหาร
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ
รวม

จํานวนพนักงานที่มีสทิ ธิ์
เขาอบรมทั้งหมด (คน)
134
466
473
1,073

จํานวนพนักงาน
ที่เขารับการอบรม(คน)
118
441
428
987

ในป 2561 บริษัทไดกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณของจํานวนผูเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ เปนจํานวนไมต่ํากวา
รอยละ 90 จากจํานวนพนักงานที่มีสิทธิ์เขาอบรมทั้งหมด ซึ่งในปที่ผานมามีจํานวนพนักงานเขารับการอบรมทั้งสิ้น 987
คน คิดเปนรอยละ 91.99 ของพนักงานทั้งหมดจํานวน 1,073 คน
การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝกอบรม
บริษัทมีการกําหนดเปาหมายเชิงปริมาณในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังจากการฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ โดยตองไดความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 85 โดยมีหัวขอในการประเมิน ดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. เอกสารและอุปกรณประกอบการฝกอบรม
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
4. ความพึงพอใจในการบริการ ความสะดวกในการติดตอประสานงานในการเขาฝกอบรม
5. เวลาที่ใชในการฝกอบรม
ซึ่งในป 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ อยูที่รอยละ 85.75 ซึ่งบริษัทจะนํา
ผลประเมินที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใชในการอบรมตอไป
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โครงการ Syntec Academy
แรงงานถือเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการดําเนินธุรกิจกอสรางของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความรู
ความชํ านาญและความเชี่ ยวชาญ บริ ษัทจึ ง ไดทําโครงการ “Syntec Academy” ซึ่ง ดําเนิ น การเปน ปที่ส องโดย
จุดประสงคของโครงการดังกลาวเพื่อยกระดับฝมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานกอสรางของบริษัท
โดยในป 2561 ที่ผานมา ไดทําการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะฝมือชางในหลักสูตรดังตอไปนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

จํานวนรุน / ป

หลักสูตร
ปรับพื้นฐานในการทํางานกอสราง
ชางปูน (งานกอ-ฉาบ)
ชางปูกระเบื้อง
ชางไฟฟาภายในอาคารอันดับ 1
การประกอบนั่งรานเหล็ก
งานสถาปตยองครวม (Fast Fix)
ทักษะการปฏิบัติงานชางสํารวจ (Survey)
จํานวนพนักงานที่เขาอบรมทัง้ หมด (คน)

2560
2 รุน
3 รุน
2 รุน
3 รุน
13 รุน
1 รุน
339

2561
38 รุน
3 รุน
3 รุน
2 รุน
3 รุน
5 รุน
2 รุน
1,184

รูปภาพประกอบ

งานกออิฐ / ฉาบปูน
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ชางปูกระเบื้อง

ชางไฟฟาภายในอาคารอันดับ 1

การประกอบนั่งรานเหล็ก

งานสถาปตยองครวม

ทักษะการปฏิบัตงิ านชางสํารวจ
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Course Metal scaffold Erection (MSE)
คือคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของเข็มขัด นิรภัยแบบสวมเต็มตัวหรือ ฮาเนส (สาธิตการใช และคุณสมบัติที่ของ
ฮาเนส ในการชวยชีวิตและลดการบาดเจ็บอยางรุนแรงของผูปฏิบัติงานในที่สูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใหผูเขาอบรมได
ตระหนักถึงอันตรายในการทํางานในที่สูง)

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ความปลอดภั ยถือเปนสิ่ง สําคัญ ยิ่งสําหรับธุรกิจกอสราง บริษัทจึงมุงมั่นที่จ ะสงเสริมความปลอดภั ยใหแ ก
พนักงาน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และควบคุมความไมปลอดภัยที่อาจเกิดจากการดําเนินงาน โดยได
กําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ดังนี้
1. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน ขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. ความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกทั้งผูบังคับบัญชาตอง
เปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา สนับสนุน สงเสริมใหพนักงานตระหนักรูถึงการทํางานดวยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแล
ใหพนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด
3. มีการเผยแพรใหความรู และสรางความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน แกผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง
4. พนั กงานทุ กคนต องปฏิ บัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และ
ขอกําหนดตาง ๆ อยางเครงครัด
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงาน และพั ฒ นาปรั บปรุ ง งานด า นความปลอดภั ย สุ ข อนามั ยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง
6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไมวาจะเปนงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
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เพื่อเปนการงายตอพนักงานในการเขาใจถึงการใชอุปกรณเซฟตี้ตาง ๆ ไดงายและเขาใจมากขึ้น บริษัทจึงผลิต
คูมือความปลอดภัยในงานกอสราง เพื่อใชในการประชาสัมพันธเรื่องความสําคัญดานความปลอดภัยในการทํางานโดย
สื่อสารผานการวาดภาพ ตัวการตูนสี ผลิตเปนรูปเลมหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาไดสะดวก โดยมีเนื้อหามากมาย
ดังตอไปนี้
1. การตกจากที่สูง
2. อันตรายจากวัสดุตกหลน
3. อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ
4. อันตรายจากไฟฟา
5. การทํางานในสถานที่อับอากาศ
6. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
7. อันตรายจากสารเคมีอันตราย
8. อันตรายจากการเชื่อมตัด
9. 10 ประการเพื่อความปลอดภัย
10. เครื่องหมายและสัญลักษณตาง ๆ
บริษัทไดมีการจัดทํา CD การตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่มองเห็นไดหลายมิติ ภาพมีความสมจริง โดย
ใชตัวการตูนเปนตัวเลาเรื่อง มีสีสัน สนุก และงายตอการจดจํา เพื่อแจกจายใหพนักงานไดเห็นภาพ และเขาใจไดงาย
ยิ่งขึ้น

คูมือขนาด 9x13 ซม.
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การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทมีการดําเนินการเพื่อสรางความปลอดภัยในการดําเนินงานโดยแบงออกเปน 3 สวนคือ
1. ความปลอดภัยดานสถานที่
 ทํ า รั้ ว กั้ น โดยรอบบริ เ วณก อ สร า ง
ทั้งหมดเพื่อปองกันผูไมเกี่ยวของเขามา
ในเขตกอสราง
 มีป า ยสั ญ ลัก ษณ ปา ยเตื อ นภั ย และ
ป า ยข อ ควรปฏิ บั ติ ต า ง ๆ โดยป า ย
สัญลักษณมีขนาดพอเหมาะและเห็นได
อยางชัดเจน รวมทั้งมีความเปนสากลที่
ทุกคนสามารถเขาใจไดงาย
 จั ด ให มี ห อ งปฐมพยาบาลในพื้ น ที่
ก อ สร า ง เพื่ อ เป น การดู แ ลพนั ก งานที่
ไดรับบาดเจ็บในเบื้องตน

2. ความปลอดภัยในการใชเครื่องจักร
 จัดใหมีการตรวจสอบความพรอมใช
งานของเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและ
ทรัพยสิน
 มี ก ารซั ก ซ อ มรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ใน
สถานการณ ต า งๆ เพื่ อ ให พ นั ก งาน
เข า ใจในขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน เช น
การซักซอมการดับเพลิง เปนตน

3. ความปลอดภัยสวนบุคคล
 การแตงกายของพนักงานตองรัดกุมและสวมใส
อุ ป กรณ คุ ม ครองความปลอดภั ย อย า งเหมาะสม
เชนหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัยสําหรับพนักงานที่
ทํางานในที่สูง เปนตน
 มี ก ารฝ ก อบรมให ค วามรู กั บ พนั ก งานถึ ง
กฎระเบียบ ขอบังคับและวิธีการปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางาน

ปายความปลอดภัยดานหนาโครงการและภายในพื้นที่กอสราง

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุจากโครงการตาง ๆ ภายในป 2561
ประเภทอุบตั ิเหตุ
ชนเฉี่ยว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด
วัสดุหลนทับ
ถูกหนีบ หรือจับเขาไวระหวางวัตถุ 2 ชิ้น
การพลัดตก
กระแสไฟฟา
สัมผัสสารพิษ / รังสีตาง ๆ
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป
ออกแรงเกินกําลัง
อุบัติเหตุอื่น ๆ
รวม
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)

จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครัง้ )
68
55
17
56
5
20
4
8
98
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จากตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบวาในป 2561 เกิดอุบัติเหตุระหวางการกอสรางทั้งสิ้น 331 ครั้ง ซึ่ง
สวนมากอุบัติเหตุที่เกิดจะเปนเหตุการณเล็ก ๆ นอย ๆ ไมกอใหเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ทั้งนี้บริษัทพยายามปองกัน
และเนนย้ําแนวทางปฏิบัติการทํางานที่ปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ โดยใหเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพแจงแผนปฏิบัติ
งาน ชี้แจงจุดเสี่ยงหรืออันตรายแกพนักงานกอนเริ่มปฏิบัติงานในแตละวัน เพื่อลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และ
คงไวซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง
นอกจากบริษัทจะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานแลวนั้น บริษัทยัง
เห็นความสําคัญในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานกอสราง โดยสรางสถานที่พักอาศัย (Camp) ของแรงงานรายวัน
ใหมีความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนั้นบริษัทยังมีการดําเนินการเพื่อมาตรฐานดาน
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมตาง ๆ ภายในบานพักคนงาน ดังนี้
 มีการจัดทําบัญชีรายชื่อคนงานที่พักอาศัยในแตละหองพัก เพื่อดูแลความเปนอยูและความเรียบรอยของคนงาน
กอสราง
 สรางหองอาบน้ําและหองน้ําแยกชายหญิงออกจากกัน
 จัดใหมีพอบานคอยดูแลความเรียบรอยภายในบานพักคนงาน
 ติดตั้งปายประกาศกฎระเบียบในการอยูอาศัยรวมกัน
 ตรวจสอบถังดับเพลิงเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการอบรมการใชถังดับเพลิงที่ถูกตองใหกับคนงาน
 ฉีดพนกําจัดยุงและแมลงเปนประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
 จัดสรรพื้นที่สําหรับใหคนงานพักผอนหยอนใจและเลนกีฬา เพื่อเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีในการอยูรวมกัน
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกปเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ แผนการดําเนินงาน
และกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท
และจากการที่บริษัทใหความสําคัญและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัท
ไดรับผลการประเมินและรางวัลเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2561 โดยบริษัทไดรับคะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
2. ผลประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ ระดับหาดาว
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. รางวัล Certificate of ESG100 Company 2018 โดยบริษัทอยูใน 100 อันดับหลักทรัพยที่มีความโดดเดน
ในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนดวยผลการดําเนินงานที่โดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล ติดตอกันเปนป
ที่สาม
4. ไดรับประกาศนียบัตรรองรับการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Collective Action Against Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารงานดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
5. ไดรับคัดเลือกใหอยูในรายชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2018 หรือ “หุน
ยั่ ง ยื น ” ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า บริ ษั ท ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ
สิ่งแวดลอม สังคม และการบริหารภายใตหลักบรรษัทภิบาลควบคูไปกับการสรางผลตอบแทนที่ดีในทางเศรษฐกิจเพื่อ
การเติบโตอยางยั่งยืน
6. ไดรับประกาศนียบัตร Sustainability Report Award 2018 รายงานความยั่งยืน ซึ่งบริษัทไดทําการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธการดําเนินงาน การกํากับดูแล แนวการบริหารจัดการ และผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม ที่สะทอนทั้งในทางบวกและทางลบ โดยมุงเปาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบดวยหลักการ
และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนนําไปปฏิบัติ ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทยังคงปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอยางตอเนื่อง โดยแบงเปน 5 ดาน ดังนี้
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทตระหนักและใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิด ริดรอนสิทธิ
ของผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทไดคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน ไดแก การไดรับเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน สิทธิในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการสงคําถามลวงหนา
สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิ ทธิใ นการแสดงความคิ ดเห็ นและซักถามในการประชุมผูถือหุน สิท ธิใ นการออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแตงตั้งและ
กําหนดคาตอบแทนผู ส อบบัญ ชี รวมทั้ ง บริ ษัทไมไ ดกีดกัน หรือสรางอุปสรรคในการเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน
นอกจากนี้บริษัทไดกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทพึงเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกกลุมทุกรายอยางเทา
เทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูถือหุนสวนนอย ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติ และผูถือหุนประเภทสถาบัน ตลอดจนมี
นโยบายในการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนทุกคน รวมทั้งผูถือหุนที่เปนนั กลงทุนสถาบั นไดเขารวม
ประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุน โดยใน
ป 2561 สิทธิตาง ๆ ที่ผูถือหุนไดรับมีดังนี้
1.1 สิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน
บริษัทไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ทําหนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุน สําหรับดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท
1.2 สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน
 กําหนดการจัดประชุมผูถือหุน
บริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนปละ 1 ครั้งซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีของ
บริษัท โดยไดเปดเผยการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ใหผูถือหุนทราบลวงหนา ซึ่งทําการแจงตั้งแตวันที่
26 มีนาคม 2561 เพื่อใหผูถือหุนสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได โดยจะกําหนดวัน เวลาและ
สถานที่จัดประชุมที่มีความพรอมที่จะอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกกลุม โดยมีนโยบายที่จะไมจัดประชุมใน
วันหยุดนักขัตฤกษ วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย และจะจัดประชุมในชวงเวลา 8.30 – 16.00 น.
ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ระหวางเวลา
09.00 – 12.00 น. ณ หองบุ หงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กทม. ซึ่งผูถือหุนสามารถเดินทางมาเขารวมประชุมไดโดยสะดวก เนื่องจากอยูในยานใจ
กลางเมื อง ซึ่ง มี การคมนาคมที่ สะดวกและใกลระบบขนสง สาธารณะไมวาจะเปน รถไฟฟาบีทีเ อส รถไฟฟาใตดิน
รวมทั้งในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน บริษัทไดจัดสงแผนที่ของสถานที่ประชุมซึ่งแสดงรายละเอียดการ
เดินทางอยางชัดเจน และยังไดประสานงานกับผูถือหุนที่เปนนักลงทุนสถาบันเพื่อใหจัดสงหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริษัทลวงหนาเพื่อตรวจสอบความถูกตองกอนวันประชุม และอํานวยความสะดวกในการเขารวมประชุมผูถือหุนดวย
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 หนังสือบอกกลาวเรียกประชุม
บริษัทจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมใหผูถือหุนลวงหนาอยาง
นอย 21 วัน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้ง
ไดระบุวัตถุประสงคและเหตุผลประกอบพรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระไวอยางชัดเจน สําหรับ
วาระแตงตั้งกรรมการบริษัทจะระบุชื่อพรอมแนบประวัติยอของกรรมการแตละทานที่จะเสนอแตงตั้งใหผูถือหุนทราบ
เชนเดียวกับวาระแตงตั้งผูสอบบัญชีจะระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเปนอิสระ และระยะเวลาที่เคยเปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงคาตอบแทนของผูสอบบัญชีไวอยางชัดเจน เชนเดียวกับการเสนอขออนุมัติจายเงินปน
ผลบริษัทจะแจงนโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจาย พรอมเหตุผลและขอมูลประกอบการพิจารณา
ใหแกผูถือหุน
ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะแจงรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมจํานวน
1 คน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดสามารถมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ หรือมอบฉันทะใหกับบุคคล
อื่นที่ผูถือหุนเห็นสมควรก็ได
 การจัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัท เปนผูดําเนินการ
จัดสงหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. พรอมรายงานประจําป ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สงใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน โดยในปนี้บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนตั้งแต
วันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาในการศึกษารายละเอียดในแตละวาระ และเตรียมการ
มอบฉันทะในกรณีที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง อีกทั้งบริษัทมีการเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดหนังสือมอบ
ฉันทะไวบริการบริเวณดานหนาหองประชุมโดยไมมีคาใชจายแตอยางใด
นอกจากนี้ บ ริ ษัท ได เ ผยแพร ห นัง สื อบอกกล า วเรีย กประชุ ม หนั ง สือ มอบฉั น ทะ พรอ มทั้ง เอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.synteccon.com) ไมนอย
กวา 30 วัน เพื่อเปนชองทางหนึ่งใหผูถือหุนรับทราบ และไดลงโฆษณาหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ
ตอเนื่องกัน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 17-19 เมษายน 2561
 การประชุมผูถือหุน
ในการประชุม ผู ถือหุนบริ ษัทจะอํานวยความสะดวกใหผูถือหุน ในทุก ๆ ด าน โดยจะอํ านวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ เช น การจั ดเจ าหน าที่คอยตอนรั บและให ความสะดวก จัดเตรี ยมเจาหนาที่ ไวคอยตรวจสอบ
เอกสาร จัดใหมีการเลี้ยงรับรองสําหรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งนี้ในป 2561 บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเขารวมประชุมครบ
ทั้งหมด 8 ทาน และมีผูถือหุนเขารวมประชุม 489 ราย รวมนับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 720,995,376 หุน จากจํานวนหุนที่
จําหน ายได แล วทั้ ง หมด 1,600,000,000 หุ น คิดเปน ร อยละ 45.0622 ของจํานวนหุน ที่ จําหนายได แลวทั้ง หมด
ประกอบไปดวยผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเองรวม 27 ราย นับเปนจํานวนหุนได 9,631,602 หุน คิดเปนรอยละ
0.6020 และโดยการมอบฉันทะรวม 462 ราย นับเปนจํานวนหุนได 711,363,774 หุน คิดเปนรอยละ 44.4602 ซึ่งครบ
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เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนมารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้ไดมีผูสอบบัญชีเขารวมจํานวน 2 ทาน คือ นายณรงค หลักฐาน และ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น พี เอส สยามสอบบัญชี จํากัด และเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปอยางโปรงใสและสอดคลองกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน จึงไดจัดใหมี
ตัวแทนคือนายสุปรีดี เนติวิวัฒน จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจงแอนดวิทยา จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่มีความเปน
อิสระเปนผูดําเนินการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุน
ไทยคือคุณจิตต สาวิตตกุล เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย
 การดําเนินการประชุมผูถือหุน
ในวันประชุมผูถือหุนบริษัทมีการนําเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกสและระบบบารโคดมาใชกับการจัดประชุม
ผูถือหุน ตั้งแตการลงทะเบียนเขารวมประชุมและโปรแกรมการนับคะแนน รวมทั้งไดจัดเจาหนาที่ลงทะเบียนเพื่ออํานวย
ความสะดวกให แก ผู ถือหุ น และผู รับ มอบฉั น ทะที่เ ข ารว มประชุม ทั้ง นี้บ ริษัท สง เสริม ใหผูถือ หุน ใชบัตรยืนยั นการ
ลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทําบัตรลงคะแนนแยกแตละวาระเพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนได
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาวในที่ประชุม
โดยกอนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและการนั บคะแนนเสี ย งอย างชั ด เจนในแต ล ะวาระตามขอ บัง คับของบริ ษัท ซึ่ง คํา ชี้แ จงการออกเสีย ง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงมีดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือและที่ไดรับมอบ
ฉันทะโดยใหนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น จะแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได
3. ในกรณีที่ผูถือหุนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรพรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อเพื่อยืนยันการลงคะแนน โดยเจาหนาที่จะบันทึกคะแนนเสียงพรอมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียงเทานั้น สวนบัตรยืนการการลงคะแนนเสียงเห็นดวยจะเก็บพรอมกันหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
4. การนับคะแนนเสียงจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่
เขารวมประชุมในวาระนั้น ๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย
5. การนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนเสียงในแตละวาระไมเทากัน เนื่องจากอาจมีผูถือหุน
บางรายออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม
6. การนับคะแนนเสียงจะถือมติขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตใน
เรื่องที่กฎหมายกําหนดเปนอยางอื่น ทั้งนี้จะมีการแจงผลการตรวจนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมในแตละวาระ
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สํ า หรั บวาระการเลื อกตั้ ง กรรมการจะลงมติ เ ป น รายบุ ค คลเพื่ อ เป ดโอกาสใหผู ถื อหุ นมี สิ ทธิ เ ลื อ ก
กรรมการที่ตองการไดอยางแทจริง และเพื่อใหการลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนน
จึงกําหนดใหผูถือหุนทุกทานทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจาหนาที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเสียงใหกรรมการครบทุกคนแลว โดยกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งแตละรายจะตอง
ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้
บริษัทใหสิทธิผูถือหุนที่เขารวมประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยูระหวาง
การพิจารณา และยังไมไดลงมติ และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามปญหาและขอสงสัยตาง ๆ รวมถึงเสนอ
ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ภายในเวลาที่เหมาะสมในชวงทายของการประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคําถามคําตอบไวใน
รายงานการประชุมเพื่อใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวมประชุมไดรับทราบ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตาม
วาระการประชุมและจะไมมีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
 การเปดเผยมติการประชุม
บริษัทจะทําการเปดเผยมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียง โดยแจงเปนจดหมาย
ขาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําการเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 รายงานการประชุมผูถือหุน
บริษัทจะทําการเผยแพรรายงานการประชุมอยางถูกตองครบถวนทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งแตละวาระการประชุม จะประกอบดวยเนื้อหาสาระที่สําคัญ มติที่ประชุมพรอมผลคะแนนเสียงทั้งเห็นดวย ไมเห็น
ดวย และงดออกเสียง พรอมทั้งบันทึกคําถาม คําชี้แจง และการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่
เขารวมประชุ มพรอมตําแหนงบนเว็ บไซตข องบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ ประชุม เพื่อเปนชองทางให ผูถือหุ น
สามารถตรวจสอบขอมูลความถูกตองได พรอมทั้งนําสงกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งยังได
บันทึกภาพการประชุมและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทเพื่อเผยแพรใหแกผูถือหุนที่สนใจอีกดวย
1.3 สิทธิในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายวาดวยหลักเกณฑและการนําเสนอและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการตอผูถือหุน
โดยบริ ษั ท ได ทํ า การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณารู ป แบบและ
หลั ก เกณฑ การจ ายค า ตอบแทนกรรมการ โดยจะพิ จ ารณาจากขนาดของธุ ร กิ จ ภาวะทางเศรษฐกิ จ โดยรวม ผล
ประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งอยูในระดับที่แขงขันได และมีความ
สมเหตุสมผล รวมทั้งไดนําเสนอคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบไดแก คาเบี้ยประชุม คาบําเหน็จ บริษัทไดนําเสนอใหผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา
90 กําหนดวา “การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม”
ทั้งนี้ใ นการประชุมสามัญ ผูถือหุ นประจําป 2561 ที่ผานมา ผูถือหุนได มีมติ ในการอนุ มัติคาตอบแทนใหแ ก
กรรมการประจําป 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทน
2561
2560
2559
2558
2557
1. คณะกรรมการบริษัท
18,000
16,000
14,000
11,000
10,500
- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
350,000
300,000
250,000
220,000
210,000
-คาบําเหน็จ (บาท/คน/ป)
จากตารางแสดงคาตอบแทนกรรมการจะเห็นไดวาคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจําป 2561 ไดเพิ่มขึ้นจากป
2560 จํานวน 2,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.50 และในสวนของคาบําเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบไดเพิ่มขึ้นจาก
ป 2559 จํานวน 50,000 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.67 ทั้งนี้เพื่อตอบแทนกรรมการในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนในการดําเนินงานใหแกบริษัท
1.4 สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาบริการผูสอบบัญชี
บริษัทมีการกําหนดวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาบริการผูสอบบัญชี เสนอใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติในที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจําทุกป โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ความเปน
อิสระ ระยะเวลาที่เคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท และคาบริการของผูสอบบัญชี
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายเล็ก รวมถึงผูถือหุน
ที่เปนชาวตางชาติ ใหความสําคัญกับการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน มีการใหขอมูลอยางครบถวนเทาเทียมกัน
เพื่อใหผูถือหุนมีความมั่นใจในการลงทุน
2.1 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ และการสงคําถาม
ลวงหนาเกี่ยวกับบริษัท
บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปน
กรรมการ และการสงคําถามลวงหนาเกี่ยวกับบริษัทลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดชองทางและหลักเกณฑอยาง
ชัด เจนเพื่ อ แสดงถึ ง ความเป น ธรรมและความโปร ง ใสในการพิ จ ารณาและแจ ง ให ผู ถื อ หุ น ทราบ รวมทั้ ง เผยแพร
หลักเกณฑดังกลาวไวบนเว็บไซตของบริษัทดวย สําหรับการประชุมผูถือหุนในป 2561 บริษัทไดนําหลักเกณฑดังกลาว
เผยแพร บนเว็ บไซต ข องบริ ษัท (www.synteccon.com) และแจง ขาวประกาศในเว็บไซต ของตลาดหลักทรัพ ยแ ห ง
ประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น 123 วัน ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุน
เสนอเรื่องใด ๆ หรือบุคคลใด ๆ มาแตประการใด
2.2 การมอบฉันทะ
ในกรณี ที่ ผู ถือ หุ นไม ส ะดวกที่ จ ะเข า ร วมประชุ ม ด ว ยตนเอง ผู ถื อหุ น สามารถมอบฉั น ทะให บุค คลอื่ น หรื อ
กรรมการอิสระตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว โดยบริษัทจะใหสิทธิและปฏิบัติตอผูรับมอบฉันทะเสมือนเปนผูถือหุนทานหนึ่ง
ทั้งนี้บริษัทจะจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. แนบไปพรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมทั้ง
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ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทจะแจงถึงเอกสารและหลักฐานที่
ตองใชในการมอบฉันทะไวอยางชัดเจน
หมวดที่ 3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียตาง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูมีสวนไดเสียไวในนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียตาง ๆ จะไดรับการดูแล ไดรับ
สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทมีนโยบาย
และแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม ดังนี้
3.1 ผูถือหุน
บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางมีบรรษัทภิบาล ตลอดจนดําเนินการใด ๆ ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเปน
ธรรมตอผูถือหุนทุกราย และมุงมั่นที่จะสรางกิจการใหมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอยางยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลคาหุนสูงสุด
ใหแกผูถือหุน
3.2 พนักงาน
บริษัทตระหนักดีวาพนักงานเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางความสําเร็จของบริษัท จึงไดมีการดูแลพนักงานโดย
การใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม และสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่ง
สามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก Balanced Scorecard ซึ่ง
พนักงานทุกคนจะมีตัวชี้วัด (KPI) อีกทั้งบริษัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถสูง และจัดให
มีสวัสดิการตาง ๆ มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล และกิจกรรมในการเสริมสรางความสัมพันธของ
พนักงาน
3.3 ลูกคา
บริษัทมุงดําเนินธุรกิจกอสราง โดยประสงคที่จะนําเสนอสินคาและบริการแกลูกคาอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพ
ตรงตามวัตถุประสงคของลูกคา และตามขอกําหนดของสัญญา รวมทั้งจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง และจะรักษาขอมูลและความลับของลูกคา โดยไมนําขอมูลไปใชในทางที่มิ
ชอบ หรือเพื่อผลประโยชนของตนเองและผูที่เกี่ยวของ
3.4 คูแขง
บริษัทมุงที่จะดําเนินธุรกิจกอสรางภายใตการแขงขันอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและ
สงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรมไมผูกขาด และไมมีนโยบายในการแขงขันทางการคาโดย
ใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม
3.5 คูคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เปดโอกาสคูคาทุกรายนําเสนอสินคา
และบริการอยางเทาเทียม ไมมีการกีดกันไมใหคูคารายหนึ่งรายใดเขารวมการแขงขัน โดยการดําเนินธุรกิจกับคูคาจะ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลประโยชนที่เปนธรรมและเหมาะสมของทั้งสองฝาย
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3.6 เจาหนี้
บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอกําหนดของสัญญา และพันธะทางการเงินอยางเครงครัดโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข
ค้ําประกัน ตลอดจนจะรายงานฐานะทางการเงินแกเจาหนี้ตามขอกําหนดของสัญญาอยางถูกตอง ครบถวน และใน
กรณี ที่ไ ม ส ามารถปฏิ บัติตามเงื่ อนไขข อ ใดข อหนึ่ง ได จ ะแจง ใหเ จ าหนี้ท ราบลว งหนาเพื่อรว มกัน พิจ ารณาหาแนว
ทางแกไข
3.7 การปฏิบัติตอภาครัฐ
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกําหนดอยางเครงครัด รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ และไมกระทําการใด ๆ ที่ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน การแขงขันทาง
การคา และดานสิ่งแวดลอม
3.8 ชุมชนและสังคม
บริษัทใหความสําคัญกับชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ไม
กระทําการใด ๆ ที่มีผลเสียตอชุมชน สังคม และประโยชนสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่อง
3.9 สิ่งแวดลอม
บริษัทดําเนินการภายใตขอบังคับและกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกําหนด โดยครอบคลุมดานคุณภาพอากาศ
ระดับเสียง การสั่นสะเทือน และการระบายน้ําทิ้ง ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอม และรณรงคใหมีการใช
พลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทมีนโยบายและชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกฝาย รวมถึงพนักงานของบริษัทสามารถรองเรียนเรื่อง
ตางๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้
การรองเรียนและการแจงเบาะแส
บริษัทได จัดชองทางการรองเรียนและแจ งเบาะแสสํ าหรั บผูมีสวนไดเสี ยทุกฝายที่ไ ดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารหรือพนักงานเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย ไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ รวมถึ งมี พฤติกรรมที่ส อถึง การทุจริตคอรรัปชั่น โดยสามารถสงขอรองเรียนหรือคําแนะนํามายัง
ชองทางดังตอไปนี้
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ชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
ทางอีเมล
ทางโทรศัพท
ทางไปรษณีย
คณะกรรมการตรวจสอบ
auditcommittee@synteccon.com 0-2381-6333 ตอ 5940
555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63
(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลอง
ฝายกฎหมาย
legal@synteccon.com
0-2381-6333 ตอ 5922
ตั น เหนื อ วั ฒ นา กรุ ง เทพฯ
เลขานุการบริษัท
rattapaweel@synteccon.com
0-2381-6333 ตอ 5941
10110
ส ว น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ compliance@synteccon.com
0-2711-7423
ขอบังคับ
ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลและ hrd@synteccon.com
0-2381-6333 ตอ 5151
ธุรการ
ฝายตรวจสอบภายใน
internalaudit@synteccon.com
0-2381-6333 ตอ 5940
ผูรับแจงเบาะแส

กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน
1. เมื่อไดรับการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน บริษัทจะตอบกลับถึงการรับขอรองเรียนภายใน 7 วันทําการ และ
มอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นที่เหมาะสม ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ขอมูลที่ไดรับ ในกรณีตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง ฝายตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจะ
นําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรั บทราบและสั่ง การหรือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการพรอมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลว จะเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ
แกคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการกําหนดแนวทางการดําเนินการแกไข และ
พิจารณากําหนดบทลงโทษตอไป
3. เมื่อการสอบสวนสิ้ นสุดลง บริษัทจะแจงใหผูแ จงเบาะแส ผู รองเรียนทราบถึง ผลการสอบสวนดัง กลาว
ภายใน 7 วันทําการ
มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส หรือผูรองเรียน
1. ผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงบริษัทจะไม
เปดเผยขอมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผูแจงได
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ
เสียหายของผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง
3. กรณีผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง เห็นวาตน
อาจไมไดรับความปลอดภัย หรือาจเกิดความเดือดรอนเสียหายสามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองที่
เหมาะสม หรือบริ ษัทเองอาจกํ าหนดมาตรการคุม ครองโดยที่ไ มไ ดรับการรองขอก็เ ปน ได หากเห็น วาเปนเรื่องที่มี
แนวโนมที่จะเกิดความเดือดรอนเสียหายหรือความไมปลอดภัยรายแรง
4. ผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจะไดรับการบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการที่เหมาะสมและเปน
ธรรม
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5. บริษัทจะไมกระทําการใดอันไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา หรือผูรองเรียน ไมวาจะโดยการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจางหรือกระทําการอื่นใดที่มี
ลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอผูแจงเบาะแส ผูขอคําแนะนํา ผูรองเรียน หรือผูใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
6. บริ ษั ท ไม มี ม าตรการที่ จ ะเอาผิ ดกั บพนักงานของบริษัท ที่ทําการแจง เบาะแส รองเรียน แมก ารกระทํ า
ดังกลาวอาจทําใหบริษัทเสียผลประโยชน
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทมีนโยบายการเปดเผยขอมูลตอผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทจะเปดเผย
ขอมูลทางการเงินและมิใชการเงินซึ่งเปนขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส
4.1 โครงสรางการถือหุน
บริษัทมีการเปดเผยโครงสรางผูถือหุนอยางชัดเจน โดยไดแสดงรายละเอียดโครงสรางของผูถือหุนรายใหญและ
สัดสวนผูถือหุนสวนนอย โดยเปนขอมูลลาสุด ทําใหผูลงทุนสามารถทราบถึงผูถือหุนที่แทจริงของบริษัทได
4.2 การรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการ และผูบริหารทั้งทางตรงและทางออม
บริษัทมีนโยบายกํากับดูแลการใชขอมูลภายในโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการถือ
ครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยซึ่งนับรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะ ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และนําสงรายงานดังกลาว
ใหฝายเลขานุการบริษัทเก็บไวเปนหลักฐาน
4.3 การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการ
บริษัทไดกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อใหบริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการ
ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเปนรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และอาจ
นําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและของบริษัทยอย ทั้งนี้ในระหวางป 2561 ไมมีกรรมการ ผูบริหาร และบุคคล
ที่เกี่ยวของมีสวนไดเสียที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
4.4 การเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ
บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ ที่เปนลายลักษณอักษรเพื่อให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคนนําไปปฏิบัติอยางเครงครัด โดยกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตอง
ไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมทั้งขอมูลของคูคาทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชนของตนเอง หรือใหขอมูลภายใน
แกบุคคลอื่น รวมทั้งกรรมการ และผูบริหาร มีหนาที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
 รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
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หรื อ รั บ โอน ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย รวมทั้ ง ห า มซื้ อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวงหนึ่งเดือนกอนที่จะทําการเผยแพรงบการเงินตอสาธารณชน และควรรอใหพน
48 ชั่วโมงจึงเริ่มทําการซื้อขายตามปกติ โดยหากมีกรรมการหรือผูบริหารทําผิดนโยบายดังกลาว บริษัทจะมี
การวากลาวตักเตือนและลงโทษตามวินัยของบริษัท
 รายงานตอคณะกรรมการบริษัทรับทราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอยหนึ่งวันลวงหนากอน
ทําการซื้ อขาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย ตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหกับบริษัท
บริษัทถือวาขอมูลภายใน ขอมูลในการดําเนินธุรกิจ ที่ยังไมไดทําการเปดเผยสูสาธารณชนเปนขอมูลที่สําคัญ
และเปนขอมูลลับของบริษัท หากทําการเปดเผยยอมมีผลกระทบตอบริษัท ดังนั้นบุคลากรของบริษัทจึงตองรักษาขอมูล
ภายในไวเปนความลับ เวนแตจะไดรับอนุญาตใหเปดเผย หรือเมื่อกฎหมายบังคับใหทําการเปดเผย
4.5 การทํารายการเกี่ยวโยง และรายการระหวางกัน
บริษัทไดกําหนดนโยบายการทํารายการเกี่ยวโยง และรายการระหวางกัน โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคน ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด โดยระเบียบปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาและอนุมัติรายการ ตลอดจน
การเปดเผยขอมูลเปนไปตามหลักเกณฑและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผย
ขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองยึดถือประโยชนของบริษัท หลีกเลี่ยง
การมีผลประโยชนสวนตัวใด ๆ ที่จะมีผลเสียตอการปฏิบัติหนาที่หรือทําใหยากตอการปฏิบัติงานอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ภายใตความถูกตองตามกฎหมายและจริยธรรม โดยบริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยว
โยงกันในรายงานประจําป (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานขอมูลประจําป (แบบ 56-1) อยางครบถวน นอกจากนี้
ยังหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีสวนรวมในธุรกิจที่เปนการแขงขันกับบริษัท โดยไดระบุ
ไวในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอยางชัดเจน แตหากมีการทํารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแยงดาน
ผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอนดําเนินการ พรอมเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลคารายการ เหตุผลและความจําเปนไวในแบบแสดงรายการ
ข อ มู ล ประจํ า ป และรายงานประจํ า ป ตามหลั ก เกณฑ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมเพื่อพิจารณา
ดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
ในป 2561 ที่ผานมาบริษัทมิไดทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝาฝน และ/หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพ ยแห งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรั พย รวมทั้งบริษัทไม มี
โครงสรางแบบกลุมธุรกิจที่มีการทํารายการเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน
4.6 ชองทางการสื่อสาร
การเปดเผยขอมูลขาวสารของบริษัททั้งที่เปนการเงินและมิใชการเงิน บริษัทไดดําเนินการผานชองทางตาง ๆ
เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง โดยไดทําการเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบ
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การแจงขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทซึ่งมีขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การให
ขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit) และการพบปะนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting)
ทั้งนี้ ในป 2561 บริษัทไดเปดเผยงบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
(Management Discussion and Analysis) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทุกไตรมาส โดยไมมีประวัติการจัดสงรายงานทางการเงินลาชาและไมมีประวัติการถูก
สั่งใหแกไขงบการเงิน
4.7 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ
บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ในการติดตอสื่อสารดูแลผูลงทุน
ทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และเปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เพื่อแสดง
ถึงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง โดยเผยแพรขอมูลในเวลาที่เหมาะสมผานชองทาง
ตาง ๆ ไดแก เว็บไซต โทรศัพท ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
โดยในป 2561 ที่ผานมาฝายนักลงทุนสัมพันธไดมีการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธเพื่อใหผูถือหุน นักวิเคราะห
หลักทรัพย นักลงทุน และผูที่สนใจไดรับขอมูลอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ ดังนี้
1. จัดประชุมนักวิเคราะห นักลงทุน (Analyst Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบการและแผนธุรกิจ โดยใน
ป 2561 ไดจดั กิจกรรมขึ้น 2 ครั้งในวันที่ 22 มีนาคม 2561 และ 22 สิงหาคม 2561
2. เปดโอกาสใหนักวิเคราะหหลักทรัพยเขาพบ (Company Visit) และ/หรือประชุมทางโทรศัพท (Conference
Call) กับผูบริหารระดับสูงเพื่อสอบถามถึงนโยบาย กลยุทธ และแผนธุรกิจ และขอมูลทั่วไปอยางถูกตอง ครบถวน ทัน
เหตุการณเพื่อเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุน โดยในป 2561 มีการจัด Company Visit ทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ทั้งนี้ผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย นักลงทุน และผูที่เกี่ยวของ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบริษัท
ดานขอมูลการลงทุนไดที่ฝายนักลงทุนสัมพันธทางอีเมล ir@synteccon.com ทางหมายเลขโทรศัพท 0-2381-6333 ตอ
5941
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดอยูในหมวดที่ 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ 8.1 คณะกรรมการ
บริษัท)
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการ
ชุดยอย เพื่อชวยปฏิบัติงานในการพิจารณาเรื่องสําคัญในแตละดานและเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยของบริ ษั ท ประกอบด ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวยกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน
เปนผูที่มีความรู ความเขาใจ หรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียงพอที่จะทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงิน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีดังนี้
รายชื่อ
นายชัยวัฒน
อัศวินทรางกูร
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร
ดร.อริชัย
รักธรรม

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

โดยมีนายพรอนันต วงษนิพนธ ผูจัดการสวนตรวจสอบภายใน เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการให
ความเห็ นชอบในการพิ จารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติต ามกฎหมายวา ดว ยหลัก ทรั พ ย และตลาดหลัก ทรั พ ย ข อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางอิสระ
ปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ดังตอไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
6.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน
(ก) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ ปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)
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(ข) รายการอื่นที่เ ห็นวาผู ถือหุนและผูล งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต ขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6.7 พิจารณางบประมาณและกําลังพลของหนวยงานตรวจสอบภายใน
6.8 พิ จ ารณาระบบควบคุ ม ภายใน แผนงานและแนวทางตรวจสอบ รวมทั้ ง การประเมิ น ผลการ
ตรวจสอบการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6.9 กํ ากั บดู แลสอบทาน และให ความเห็ นในการปฏิบัติง านของหนวยงานตรวจสอบภายใน และ
ประสานงานกับผูสอบบัญชี
6.10 พิ จ ารณาว า จ า งหรื อ นํ า ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า นมาปรึ ก ษาหารื อ และให ค วามเห็ น ได ต ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือพนักงาน
ของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซึ่งตองมีกรรมการ
อิ ส ระเกิ น กึ่ ง หนึ่ ง และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนต อ งเป น กรรมการอิ ส ระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท มีดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
ประเภทกรรมการ
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
นายสมชาย
ศิริเลิศพานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
นางอังสณา
มั่นคงเจริญ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการที่เปนผูบริหาร
น.ส.เบญจวรรณ สินคุณากร
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
ดร.อริชัย
รักธรรม
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ
โดยมี น.ส.รัฐปวีร ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
งานดานการพิจารณาสรรหา
1. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการผูจัดการ กรรมการชุดยอยตางๆ
และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. กําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหาใหเปนไปตามโครงสราง ขนาดและองคประกอบตามที่
กําหนด
3. สรรหาบุ คคลเพื่อดํ าเนิ น การพิจ ารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณ สมบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ ที่
กําหนดเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป
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4. ตรวจสอบใหรอบคอบวาบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขอกําหนดของบริษัท
ขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแลและตามขอกําหนดของกฎหมาย
5. ดําเนินการทาบทาม ประสานงาน ติดตอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด เพื่อใหมี
ความมั่นใจวาบุคคลดังกลาวมีความยินดีที่จะรับตําแหนง หากไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
จากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
6. นําเสนอชื่อบุคคลใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป เพื่อให
ผูถือหุนพิจารณาตอไป
7. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 งานดานการพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑวิธีการกําหนดคาตอบแทนตาง ๆ ของกรรมการ กรรมการผูจัดการ
และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและหลักเกณฑดังกลาว ใหสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ อยาง
เพียงพอ
3. กําหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการ
ฝายขึ้นไปเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป
4. พิจารณาขอมูลคาตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามขอมูลสรุป
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
5. ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป ไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
6. นําเสนอคาตอบแทนกรรมการผูจัดการ และคาตอบแทนผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไป สวน
คาตอบแทนกรรมการนําเสนอใหผูถือหุนพิจารณาตอไป
7. จัดทํารายงานการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท
8. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระ
อยางนอย 1 คนและผูบริหารบริษัท 2 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
ดร.อริชัย รักธรรม
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยมี น.ส.รัฐปวีร ลาภนาน เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
ผูบริหาร
ผูบริหาร
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และใหเปนไป
ตามหลักเกณฑหรือขอกําหนดของหนวยงานทางการที่กํากับดูแล
2. สงเสริม สนับสนุน รวมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความ
เสี่ยงทุกระดับขององคกร
3. กํากับดูแล ติดตาม และใหความเห็นการรายงานการบริหารความเสี่ยงขององคกรตามแผนงานที่กําหนดไว
4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ และภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
5. พิ จ ารณาว า จ า ง หรื อ นํ า ผู เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด า นมาปรึ ก ษาหารื อ และให ค วามเห็ น ได ต ามที่ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นวาเหมาะสม
6. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบและ
พิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่มีนัยสําคัญและมีผลกระทบตอองคกรตองรายงานโดยเร็วที่สุด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย และในการปฏิบัติตาม
ขอบเขตอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอํานาจเรียกสั่งการใหฝายจัดการ หัวหนาหนวยงาน หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการประกอบดวยกรรมการและผูบริหารจํานวนไมนอยกวา 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 คณะกรรมการจัดการของบริษัทมีดังนี้
รายชื่อ
ตําแหนง
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
รองประธานกรรมการบริษทั
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลฯ
นายจิรโมท พหูสูตร
กรรมการผูจัดการ
นายณยศ ปสัญธนะกูล
รองกรรมการผูจัดการ
นายยศ
ลักษณะโกเศศ
ที่ปรึกษาบริษัท
โดยมีนายไพบูลย เชษฐโชติรส เปนเลขานุการคณะกรรมการจัดการ

ประเภทกรรมการ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่เปนผูบริหาร
ผูบริหาร
ผูบริหาร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดําเนินงาน งบประมาณประจําปเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ
2. ควบคุ ม การดําเนิ นธุร กิ จของบริษัท ใหเ ปน ไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุท ธ แผนการดําเนินงานและ
งบประมาณประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)
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3. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือ
หุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
4. ศึ ก ษาความเป น ไปได สํ า หรั บโครงการใหม ๆ และมี อํา นาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ ข าร วมประมู ล งานต าง ๆ
ตลอดจนเขาดําเนินงานโครงการตาง ๆ ตามที่เห็นสมควร
5. กําหนดโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การ
ฝกอบรม การวาจาง และการเลิกจาง รวมทั้งการกําหนดเงินเดือน คาจาง สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนอื่น ๆ
รวมทั้งคาใชจายและสิ่งอํานวยความสะดวกของพนักงานบริษัท
6. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติตอไป
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.3 การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง
วิธีการสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูงรายละเอียดอยูในหมวดที่ 8 โครงสรางการจัดการ หัวขอ 8.2
ผูบริหาร “การสรรหาผูนําบริษัทและผูบริหารระดับสูง”
9.3.1 การสืบทอดตําแหนง
บริ ษัทมี น โยบายว าด วยแผนการสื บทอดตําแหนง ซึ่ง ถือเปน สวนหนึ่ง ของการจัดวางกําลัง คน โดยบริษัทมี
แผนการจัดเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ความสามารถเพียงพอใหมีความพรอมทดแทนผูบริหาร
และผู บริห ารระดั บสูง ในกรณีที่ล าออก เกษี ยณอายุ หรือไมส ามารถปฏิบัติหนาที่ไ ดไ มวากรณีใด ทั้ง นี้เ พื่อใหการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไมมีผูสืบทอดตําแหนง
แทน จึ ง กํ าหนดให คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทนเปน ผูจั ดทําแผนสืบทอดตําแหนง และเสนอให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
การทํา Succession Plan จะพิจารณาตามขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะหสถานการณธุรกิจของบริษัทในดานกลยุทธ นโยบาย ทิศทาง แผนการขยายหรือชะลอธุรกิจ เพื่อ
ประเมินอัตรากําลังคนที่ตองการ ณ ขณะปจจุบันและอนาคตวามีจํานวนและคุณสมบัติพรอมที่จะทํางานใหสอดคลอง
กับกลยุทธของบริษัททั้งในระยะสั้น ระยะยาว และความจําเปนเรงดวน
2. กําหนดแผนสรรหาพนักงานและพัฒนาฝกอบรมพนักงานลวงหนา กอนที่พนักงานจะเกษียณหรือออกจาก
ตําแหนงกอนเวลา ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาจะตองคํานึงถึงอายุเกษียณของพนักงานและการเกษียณกอนกําหนด
3. กําหนดความสามารถ ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่ตองการของพนักงานในตําแหนงนั้น ๆ
4. คัดเลือก ประเมินผลงาน และศักยภาพของพนักงานที่จะใหสืบทอดตําแหนงที่จะวางลง เมื่อไดพนักงานที่
ถูกเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงแลว จะตองแจงใหพนักงานผูนั้นทราบลวงหนาเพื่อจะไดเตรียมพรอมสําหรับการ
เรียนรูงานและความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นตอไป
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5. การคัดเลือกผูสืบทอดตํ าแหนงจะตองกํ าหนดตัวสํารองลําดับที่ส องและสามไวเ สมอ โดยตัวสํารองไม
จําเปนตองมีคุณสมบัติเทากับคนแรกแตควรใกลเคียง และไมควรแจงใหตัวสํารองทราบเพื่อปองกันความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้น
6. พัฒนาและประเมินพนักงานที่ไดเลือกใหเปนผูสืบทอดตําแหนงวามีพัฒนาการ และสรางผลงานไดตามที่
คาดหวังไดหรือไม ทั้งนี้หากไมเปนไปตามคาดหมายก็จะทําใหเปลี่ยนตัวไดทันเวลา
7. การพัฒนาศักยภาพผูสืบทอดตําแหนงมีไดหลายรูปแบบ เชน การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร
การทํา Job Rotation การทํา On-the-job Training หรือ Off-the-job Training และการ Coaching โดยผูบริหาร
ปจจุบันถายทอดประสบการณไปยังผูบริหารรุนใหม
แผนการสืบทอดตําแหนงครอบคลุมตําแหนงดังตอไปนี้
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผูจัดการ
เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได บริษัทจะมีการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือระดับรองเปนผูรักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการ
สรรหาและคั ดเลื อกบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติต ามหลัก เกณฑที่ บริษั ท กํ าหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณา
คาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมให
ดํารงตําแหนงแทนตอไป
2. ระดับผูบริหาร
เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได บริษัทจะมีการนําเสนอ
ทายาทผูสืบทอดตําแหนงที่ คัดเลือกไว เสนอตอคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ การวางแผนการสืบทอดตําแหนงระดั บ
ผูบริหารมีกระบวนการ ดังนี้
2.1 กําหนดแผนสรางความพรอมของบุคลากร มีแผนสรรหาและพัฒนาฝกอบรมพนักงานไวลวงหนา กอน
พนักงานจะเกษียณหรือออกจากตําแหนงกอนเวลา
2.2 กําหนดคุณสมบัติ ประกอบดวย ความรู ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตําแหนงนั้น ๆ และ
จัดทําแผนพัฒนาเปนรายบุคคล
2.3 คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
2.4 ระบุผูสืบทอดตําแหนงหลังจากการประเมินและวิเคราะหคุณสมบัติของพนักงาน โดยตองทําการแจงให
พนักงานทราบลวงหนา เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูงาน
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมี
แนวโนมการเติบโตที่ดี สําหรับสัดสวนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการรวมคา
นั้น ขึ้นกับความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถในการลงทุน และอํานาจการบริหารงานเปนหลัก โดยการบริหารงาน
ในธุรกิจที่บริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสงตัวแทนกรรมการเขาไปรวมกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานให
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)

สวนที่ 2 หัวขอ 9 หนา 18

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

สอดคล องกับแผนงานของบริษัท รวมทั้ง ติ ดตามตรวจสอบและควบคุม การปฏิบัติง านของผูบริหารใหเ ปนไปตาม
แผนงานที่ไดกําหนดไว สวนอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจอื่นที่บริษัทไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ บริษัทจะสง
ตัวแทนของบริษัทเขาไปเปนกรรมการแทนการเขาไปบริหารงานโดยตรง
ในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น บริษัทไดมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ ในลักษณะการ
ขยายตัวไปขางหนา ควบคูกับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทใหเติบโตยิ่งขึ้น การขยายการดําเนินงานในธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวของก็เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรูรายได เชน ดําเนินธุรกิจเซอรวิส อพารทเมนทสรางใหมเพื่อการใหเชา หรือ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีศักยภาพทําเลที่ตั้งดี พรอมใชงานและสามารถสรางรายไดทันที ไดแก การบริหาร
จัดการสิทธิการเชาที่ดินพรอมอาคารโรงแรม เซอรวิส อพารทเมนท เปนตน
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 อันเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน ซึ่งประกอบดวยการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งการจํากัดการรับรูขอมูลภายในเฉพาะผูบริหารหรือบุคคลภายในที่เกี่ยวของตาม
ความจํ า เป น และไม อ นุ ญ าตให นํ า ข อ มู ล ภายในเป ด เผยแก บุ ค คลภายนอก รวมทั้ ง ห า มในเรื่ อ งการซื้ อ หรื อ ขาย
หลักทรัพยของบริษัทโดยใชสารสนเทศดังกลาว
บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูล ใชขอมูลภายใน และการรักษาความลับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท รวมทั้งขอมูลของคูคาทางธุรกิจของ
บริษัท เพื่อประโยชนของตนเอง หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น อีกทั้งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองรักษา
ความลั บ และข อมู ล ภายในในส วนที่ รั บผิ ดชอบไม ใ หรั่วไหลไปยัง บุคคลอื่น รวมทั้ง บุคลากรของบริ ษัท ที่ไ มมีสว น
เกี่ยวของ
2. มีการจํากัดการเขาถึงขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหรับรูเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
3. การเปดเผยขอมูลของบริษัทตองกระทําโดยบุคลากรที่มีหนาที่ในการเปดเผยขอมูล บุคคลากรที่ไมมีอํานาจ
หนาที่ไมสามารถเปดเผยขอมูลได
4. กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน มี ห น า ที่ ใ นการป อ งกั น รั ก ษาข อ มู ล ภายใน และไม แ สวงหา
ผลประโยชนจากขอมูลภายในที่ไดรับทราบ แมวาจะพนสภาพการเปนพนักงานของบริษัทไปแลว
5. กรรมการ และผูบริหารระดับสูง มีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทําการ
นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทําการ
รวบรวมเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา รวมทั้งใหมีการเปดเผยในรายงานประจําป
6. กรรมการและผูบริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพยของบริษัทในชวงหนึ่ง
เดือนกอนที่งบการเงินของบริษัทจะเปดเผยตอสาธารณะ และควรรอใหพน 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทําการซื้อขายตามปกติ
7. บุคคลที่เปดเผยขอมูลภายในที่ยังไมไดรับอนุญาต และขอมูลที่ยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ จนสงผล
เสียหายตอบริษัท บุคคลผูนั้นตองรับผิดทางกฎหมาย
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ทั้ ง นี้ ใ นป 2561 ที่ ผ า นมาไม ป รากฏการกระทํ า ความผิ ด ของกรรมการ ผู บ ริ หารระดั บสู ง และพนั กงานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการใชขอมูลภายในแตอยางใด
9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
โดยในที่ ประชุม สามั ญผูถือหุนป 2561 ที่ผานมา ที่ประชุมไดพิจ ารณาและมี มติแตงตั้งนางสาวมะลิวรรณ
พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 หรือนายณรงค หลักฐาน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4700 หรือนายชัยกฤต วรกิจภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 ซึ่งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เอ็น
พีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 โดยมีคาตอบแทนจํานวน 4,315,000 บาท
คาบริการอื่น –ไมม-ี
ตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประเภทคาตอบแทน

2561

2560

2559

3,465,000

3,300,000

3,000,000

- กิจการรวมคา สยามซินเท็ค-วิจิตรภัณฑ-กรุงธนฯ

-

50,000

50,000

- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด

420,000

400,000

300,000

- บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด

380,000

350,000

300,000

50,00

50,00

50,000

-

-

-

4,315,000

4,150,000

3,700,000

1. คาสอบบัญชีบริษัท
2. คาสอบบัญชีบริษัทยอย

- บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวสิ อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด
3. คาบริการอื่น ๆ
รวม

จากตารางแสดงคาตอบแทนผูสอบบัญชี จะเห็นไดวาคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 ไดเพิ่มขึ้นจากป
2560 จํานวน 165,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.98 ซึ่งเปนไปตามราคาตลาด
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธหรือที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
รวมทั้งกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมมีความสัมพันธใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
สอบบัญชีดังกลาวที่บริษัทใชบริการในชวง 3 ปที่ผานมา
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)

ประธานเจาหนาที่บริหารถือเปนผูนําองคกรที่เปนแบบอยาง
ในการนํ า นโยบายการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น มาดํ าเนิ นการ
อย า งจริ ง จั ง ไม ว า จะเป น การแสดงเจตนารมณ เ ข า ร ว มเป น ภาคี
เครือขายโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
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และภายหลังจากที่ไดเขารวมเปนสมาชิกแลวนั้น บริษัทมีการจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของบริษัทควบคูไปดวย และเพื่อเปนการยืนยันปณิธานในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปน
รูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงไดประกาศใหนโยบายดังกลาวบรรจุอยูในจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เปนตนมา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นอีก3
นโยบาย ไดแก (1) นโยบายการรับ การใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชนอื่นใด (2) นโยบายการ
บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ลและการให เ งิ นสนั บสนุ น และ (3) นโยบายการช ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ยั ง
ดําเนินการแจงไปยังคูคาและใหลงนามรับทราบนโยบายดังกลาวอีกดวย
จากการที่บริษัทมีการดําเนินการตามนโยบายที่ไมเกี่ยวของกับการทุจริตและคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางออม จึงสงผลใหเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติใหการรับรองบริษัทเปนสมาชิกโครงการ
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) โดยใบรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป นับจากวันที่คณะกรรมการ CAC ใหการรับรอง

แนวปฏิบัติในการกํากับดูแลและควบคุมดานการทุจริตคอรรัปชั่น
1. การประเมินความเสี่ยงดานทุจริต กําหนดใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง วิเคราะหผลกระทบ โอกาส และ
ความรุนแรง มีการพิจารณาการควบคุมภายในและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงดานการทุจริตใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
2. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ คําสั่ง และจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจใน
นโยบายและวิธีการในการตอตานการทุจริ ตและคอรรัปชั่นของบริษัท โดยจะมีการทบทวน ปรับปรุง นโยบายและ
ระเบียบคําสั่งอยางสม่ําเสมอ
3. สื่อสารใหผูปฏิบัติงานตระหนักถึงความสําคัญและมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริตของ
บริษัท ตลอดจนสื่อสารใหคูคาและผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจใหรับทราบนโยบาย เพื่อแสดงใหเห็นถึงความโปรงใส และ
ความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
4. การควบคุมภายใน ทุกหนวยงานของบริษัทตองมีการกําหนดขั้นตอนการทํางานและการควบคุมภายในที่
เหมาะสม โดยมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
5. มีการตรวจสอบประวัติบุคลากรและผูเกี่ยวของทางธุรกิจกอนการจาง เชน ผูรับเหมา ผูจัดจําหนาย โดยการ
ดําเนินการตองทําภายใตการไดรับความยินยอมและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)
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ทั้ ง นี้ บริ ษั ทมี ความมุ ง มั่ น และทุ ม เทอย างเต็ ม ที่ ใ นการดํ า เนิ นงานตามขั้ นตอนและสอดคล อ งเป น ไปตาม
นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัท และเปนไปตามมาตรฐานสากลเพื่อตอกย้ําถึงการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางจริงจังในทุกขั้นตอน
การสื่อสารและใหความรูดานนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวของ
1. เผยแพรใหพนักงานทุกคนรับทราบ ผานทางบอรดประชาสัมพันธกลาง สื่อสารผานชองทางไลนกลุมเพื่อ
ตอบขอซักถามตาง ๆ และย้ําเตือนทายการอบรมหลักสูตรปกติ
2. สื่อสารใหพนักงานใหมรับทราบผานการปฐมนิเทศ พรอมระบุรายละเอียดตางๆ ในคูมือพนักงาน
3. อบรมใหพนักงานที่อยูประจําไซตงานกอสราง โดยฝายตรวจสอบภายในทําการ Site Visit
4. เผยแพรใหบุคคลภายนอกรับทราบผานทางเว็บไซตบริษัท
5. สื่อสารใหคูคารับทราบผานจดหมายลงนามความรวมมือ
บริษัทใหความสําคัญและยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555
มาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามในป 2561 ยังมีบางเรื่องที่บริษัทยังไมอาจปฏิบัติไดครอบคลุมตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ในประเด็นดังตอไปนี้
1. การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการและกรรมการอิสระไมเกิน 9 ป
คณะกรรมการบริษัทไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระไวอยางชัดเจน
สําหรับการกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระตอเนื่องไมเกิน 9 ปนั้น คณะกรรมการพิจารณา
แลวเห็นวาการแตงตั้งใหกรรมการ กรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอไปจะเปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจากกรรมการที่
ดํารงตําแหนงตอเนื่องเปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และความสามารถ ที่จะชวยในการดําเนินธุรกิจของบริษัทได
2. การกําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative
Voting)
ขอบังคับของบริษัท ขอ 14 กําหนดไววาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการใหเลือกกรรมการโดย
นับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยใหนับวาผูถือ
หุน ทุ กคนมี ค ะแนนเสี ย งเท า กั บ หนึ่ ง หุ นต อ หนึ่ ง เสี ย ง ดั ง นั้น บริษั ท จึง ไมไ ด กํา หนดวิ ธี การลงคะแนนเสี ยงโดยการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อยางไรก็ตามบริษัทไดกําหนดใหมีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผูถือ
หุนสวนนอย เชน การใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดลวงหนา เปน
ตน
3. ประธานกรรมการของบริษัทควรเปนกรรมการอิสระ
ปจจุบันรักษาการประธานกรรมการของบริษัทไดแก นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ซึ่งเปนกรรมการที่เปน
ผูบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นวานายสมชาย ศิริเลิศพานิช เปนบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
ประสบการณการทํางาน รวมถึงลักษณะการเปนผูนําที่ดี รวมถึงคณะกรรมการไดกําหนดบทบาทหนาที่ของประธาน
กรรมการไวอยางชัดเจน โดยเนนที่ประโยชนของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝายเปนสําคัญ จึงเห็นสมควรให
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช ดํารงตําแหนงรักษาการประธานกรรมการของบริษัทตอไป
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
นโยบายภาพรวม
บริ ษัทตระหนักดีวา่ “เราคือส่วนหนึ่งของสังคม” ซึ่งการที่บริ ษัทจะสามารถดําเนินธุรกิจให้ เติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน
นัน้ จําเป็ นที่จะต้ องคํานึงถึงผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้ จากการดําเนินงานในด้ านต่าง ๆ ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีการกํ าหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ มีแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจนต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและชุมชนโดยรอบ อีกทัง้
ยังรวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างบริ ษัท
กับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกส่วนอีกด้ วย
10.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการภายใต้ การแข่งขันที่เป็ นธรรม มุ่งมั่นในการปฏิ บตั ิตามพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้ า พ.ศ. 2542 และประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและข้ อกําหนดที่
เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด รวมถึงดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
 ด้ านการปฏิบตั ิต่อคู่ค้า บริ ษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่
ค้ า
 ด้ านการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่
ดี และไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
10.2 การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ
บริ ษัทมีแนวทางที่จะปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิ มนุษยชนขันพื
้ ้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คํานึงถึงความ
แตกต่างในเรื่ องเชื อ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองหรื อความเชื่อในทางอื่นใด และปฏิบตั ิต่อ
พนักงานและลูกจ้ างตามกฎหมายแรงงานและตามข้ อบังคับที่กําหนด สนับสนุนการจ้ างงานของผู้พิการ รวมทังบริ
้ ษัท
ไม่มีการใช้ หรื อสนับสนุนการใช้ แรงงานเด็ก
การเคารพสิทธิเด็ก
บริ ษัทเห็นความสําคัญกับเด็กเล็กซึง่ เป็ นลูกหลานของแรงงานที่อาศัยอยู่ในบ้ านพักคนงาน โดยบริ ษัทตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของเด็กเล็ก รวมถึงสิทธิที่เด็กต้ องได้ รับการดูแล และได้ รับการศึกษา จึงได้ จดั ตัง้ “ศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็ก” ขึ ้น โดยโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะให้ โอกาสเด็กเล็กได้ รับการดูแล และเรี ยนหนังสือเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานอีกด้ วย เนื่องจากไม่ต้องดูแลหรื อพะวงกับลูกในระหว่างการทํางาน และนอกจาก
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของเด็กที่จะต้ องได้ รับการดูแลให้ มีความปลอดภัยในชีวิตและได้ รับการศึกษาแล้ วนัน้ บริ ษัทยังคํานึงถึง
สิทธิที่เด็กจะได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
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จากการที่บริ ษัทได้ ทําการเปิ ดศูนย์ดแู ลเด็กเล็กที่แคมป์พักคนงานถาวรที่ถนนกําแพงเพชร7 เป็ นที่แรก เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2560 และได้ จัดตังมาเป็
้
นเวลาเกื อบ 2 ปี แล้ ว ได้ มีการจัดกิจกรรม ฉันทนาการ เนื่องในวันสําคัญต่าง ๆ
เพื่อให้ เด็กเรี ยนรู้การเข้ าสังคม การอยูร่ ่วมกัน ความสามัคคีในหมูค่ ณะ โดยมีรูปภาพประกอบดังต่อไปนี ้

กิจกรรมวันแม่ แห่ งชาติ

กิจกรรมวันลอยกระทง
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กิจกรรมวันคริสต์ มาสและปี ใหม่
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
บริ ษัท มี นโยบายการสรรหาว่ าจ้ า งและจ่ ายค่าตอบแทนโดยยึด หลัก จริ ย ธรรม มี ร ะบบและขัน้ ตอนที่ เ ป็ น
มาตรฐาน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิหรื อกีดกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้ แก่ เชื ้อ
ชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรื อกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ทังนี
้ ้บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ที่มีความสนใจเข้ าร่วมงานกับบริ ษัท โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของหน้ าที่รับผิดชอบเป็ นราย ๆ ไป รวมถึงบริ ษัทสนับสนุนให้ คนพิการสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างเสมอภาคกับบุคคล
ทัว่ ไป และมีส่วนร่ วมทางสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ผ้ พู ิการสามารถเข้ าถึงและใช้ ประโยชน์
ได้ โดยในปี 2561 บริ ษัทมีผ้ พู ิการจํานวน 2 คน ซึง่ แม้ ว่าในปั จจุบนั บริ ษัทมีการจ้ างงานผู้พิการยังไม่ครอบคลุมสัดส่วน
การจ้ างตามที่กฎหมายกํ าหนด เนื่องจากธุรกิ จหลักเป็ นการก่อสร้ างและงานโดยมากจะต้ องมีการเคลื่อนไหวในเขต
พื ้นที่อนั ตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่เป็ นอันตรายแก่ผ้ พู ิการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริ ษัทคงเปิ ดโอกาสและให้ การ
ต้ อนรับผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน้ าที่ความรับผิดชอบต่อไป
10.3 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษั ทมี น โยบายในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ก่ อสร้ างที่ คํา นึง ถึ ง ผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึน้ กับ สิ่ ง แวดล้ อมและชุม ชน
ข้ างเคียง โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้ พฒ
ั นากระบวนการดําเนินงาน นํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนข้ างเคียง โดยมี
บริ ษัทมีเป้าหมายเชิงปริ มาณด้ านสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
คุณภาพอากาศ

ค่ ามาตรฐาน

2

ระดับเสียง
2

คุณภาพนํา้

TSP
(mg/m3)

PM -10
(mg/m3)

CO
(ppm)

SO 24Hr
(ppm)

SO 1Hr
(ppm)

NO2
(ppm)

Leq 24 hr.
dB(A)

Lmax
dB(A)

pH

BOD
(mg/I)

(TSS)
(mg/I)

Oil & Grease
(mg/I)

0.332/

0.1202/

301/

0.1202/

0.3003/

0.1704/

70.0

115.0

5-9

≤ 20

≤ 30

≤ 20

แนวทางการดูแลพื ้นที่ข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้ าง
บริ ษัทมี การจัดเจ้ าหน้ าที่ เข้ าไปให้ ข้อมูลกับชุมชนโดยรอบพื ้นที่การก่อสร้ าง เพื่ อสร้ างความเข้ าใจและสร้ าง
ความสัมพันธ์ อันดี โดยเฉพาะบ้ านหรื ออาคารที่ มีพืน้ ที่ ติดกับโครงการซึ่งจะได้ รับผลกระทบโดยตรงซึ่งบริ ษัทมี แนว
ทางการดูแลพื ้นที่ข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้ าง ดังนี ้
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 10 หน้ า 3

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

1. สํารวจสภาพพื ้นที่รอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้ าง
2. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ บ้ านข้ างเคียง เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและสอบถามผลกระทบ
3. กํ าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่ เ กิ ดจากการก่ อสร้ าง เช่น การป้องกันฝุ่ น ป้องกันเสี ยงดัง การจัด
การจราจร เป็ นต้ น
4. ตรวจสอบสภาพแวดล้ อมโดยรอบโครงการอย่างสมํ่ าเสมอ หากพบปั ญหาหรื อได้ รับข้ อร้ องเรี ยนต้ องรี บ
ดําเนินการแก้ ไข
5. เมื่ อ พื น้ ที่ ข้ า งเคี ย งสร้ างความเดื อ ดร้ อนหรื อ ความเสี ย หาย จะต้ อ งหาทางดํ า เนิ น การแก้ ไ ขโดยทัน ที
เนื่องจากเพื่อนบ้ านข้ างเคียงได้ รับผลกระทบจากฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ าง ทําให้ พื ้นที่บริ เวณสระว่ายนํ ้าได้ รับ
ความสกปรก บริ ษัทได้ ส่งพนักงานเข้ าไปช่วยล้ างสระว่ายนํ ้า รวมถึงช่วยกันทําความสะอาดบริ เวณพื ้นและเช็ดฝุ่ นตาม
จุดที่สกปรกต่าง ๆ เพื่อเป็ นไปตามนโยบายแนวทางการดูแลพื ้นที่ข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้ าง

มาตรการป้องกันผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ในขันตอนการก่
้
อสร้ างจะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้ างฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคที่อยูใ่ ต้ ดนิ จึงอาจ
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญต่อสภาพภูมิประเทศ จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี ้
- ก่อสร้ างอาคารให้ เป็ นไปตามแบบแปลนที่กําหนดและถูกต้ องตามกฎหมาย
- จัดระเบียบพื ้นที่ก่อสร้ างและจัดเก็บวัสดุให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
- จัดให้ มีรัว้ ทึบสูง 3 เมตร ต่อด้ วยรัว้ Metal sheet สูง 2 เมตรโดยรอบพื ้นที่ก่อสร้ าง ด้ านหน้ าที่ใช้ เป็ นทางเข้ าออกโครงการจัดทําเป็ นประตูทบึ ที่สามารถปิ ด-เปิ ดได้
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1.2 การชะล้ างพังทลายของดิน
ในขันตอนการก่
้
อสร้ างฐานรากต้ องมีการขุด/เจาะดินทังในส่
้ วนของเสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
เพื่อป้องกันปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดิน จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี ้
- ออกแบบให้ มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้ วยการตอก Sheet pile บริ เวณแนวเขตที่ดินทัง้ 4 ด้ าน เป็ น
กําแพงดินชัว่ คราวเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน
- ในช่วงที่มีฝนตกต้ องมีการขุดร่องนํ ้าโดยรอบบริ เวณหลุมหรื อบ่อขุด เพื่อเบี่ยงนํ ้าออกจากพื ้นที่ขดุ และในหลุม
หรื อบ่อขุดต้ องมีการระบายนํ ้าออกจากหลุมหรื อบ่อ เพื่อที่จะไม่ทําให้ สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดการพังทลายของดิน
- ไม่กองดินไว้ บริ เวณปากหลุมของบ่อที่เปิ ด โดยให้ กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน
- การกองดินที่ต้องทิ ้งไว้ นานเกินกว่า 3 วัน ต้ องดําเนินการปรับแต่งกองดินให้ มีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับ
ลักษณะดิน เพื่อไม่ให้ เกิดการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทํางานหรื อจากการรับนํ ้าหนักของนํ ้าในดินที่อ้ มุ ไว้
- ก่อสร้ างถนนชัว่ คราวที่ใช้ ในโครงการเป็ นถนนคอนกรี ตหรื อปูด้วยแผ่นเหล็ก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการ
สัน่ สะเทือน

1.3 คุณภาพอากาศ
เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่ องฝุ่ นละอองและมลพิษทางอากาศ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด จึงมี
มาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี ้
- ติดตังแผนกั
้
นฝุ่ นตลอดความสูงของอาคารที่ก่อสร้ างและต้ องรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดีตลอดการก่อสร้ าง
- จัดให้ มีคนงานก่อสร้ างเก็บทําความสะอาดพื ้นที่ก่อสร้ างเป็ นประจําทุกวัน โดยเฉพาะพื ้นอาคารที่ก่อสร้ างแต่
ละชัน้ เพื่อลดการสะสมของฝุ่ นละออง และให้ พรมนํ ้าก่อนกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
- จัดให้ มีการคลุมวัสดุก่อสร้ างจําพวกดิน หินและทรายที่เก็บกองบนพื ้นที่โครงการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละออง
- จัดให้ มีคนงานคอยกวาดทํ าความสะอาดถนนภายในพืน้ ที่ ก่อสร้ าง รวมทัง้ บริ เวณด้ านหน้ าทางเข้ า-ออก
โครงการ โดยให้ พรมนํ ้าก่อนกวาดทุกครัง้
- กํ าหนดให้ รถบรรทุกที่เข้ า-ออกพื ้นที่โครงการจะต้ องคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นและการหก
หล่นของดินและวัสดุก่อสร้ าง
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- จัดให้ มีจุดล้ างล้ อรถบริ เวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคันก่อนออกจากพื น้ ที่ โครงการต้ องล้ างล้ อรถเพื่ อ
ไม่ให้ มีดนิ ติดล้ อรถไปร่วงหล่นบนถนน

1.4 ระดับเสียงและความสัน่ สะเทือน
- จัดสร้ างรัว้ ป้องกันฝุ่ นและเสียง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงเหล็กที่ด้านนอกเป็ นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีสูง 2 เมตร
โดยรอบพื ้นที่ก่อสร้ างโครงการ พร้ อมประตูเข้ า-ออกโครงการ ซึง่ สามารถลดระดับเสียงลงได้ ประมาณ 15 – 22 dB(A)
- ปิ ดประตูเข้ า-ออกตลอดเวลา ยกเว้ นช่วงที่มียานพาหนะผ่านเข้ า-ออก
- เลือกใช้ วิธีการก่อสร้ างฐานรากโดยใช้ เสาเข็มแบบเจาะ ซึง่ มีระดับเสียงตํ่า
- เลือกใช้ เทคโนโลยีและเครื่ องมือที่มีระดับเสียงตํ่าทังงานก่
้
อสร้ างและงานดิน
- จัดพื ้นที่เฉพาะโดยกันเป็
้ นห้ องสําหรับกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจียร
- ดูแลและบํารุงรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้ างเป็ นประจําอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ อยู่ในสภาพ
ที่ใช้ งานได้ ดี
- ไม่ดําเนินกิ จกรรม ซึ่งก่อให้ เกิ ดเสี ยงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้ างเคียงระหว่างเวลา 18.00 -08.00 น. ของวัน
ถัดไป
- ในกรณีที่พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ ้นมีผลรบกวนผู้พกั อาศัยในบริ เวณข้ างเคียงให้ ดําเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ก่อสร้ าง และ/หรื อหามาตรการลดระดับเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยูอ่ าศัยในบริ เวณข้ างเคียง
- จํากัดความเร็ วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์ตา่ งๆ เข้ าสู่พื ้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม.ในเขตชุมชน
ข้ างเคียงโครงการ
- ขุดดินเป็ นแนวลึก (Trench) ตลอดแนวเขตพื ้นที่ก่อสร้ างด้ านที่ติดกับอาคารข้ างเคียง เพื่อตัดการส่งผ่านคลื่น
ความสัน่ สะเทือนในระดับผิวดินจากจุดกําเนิดไปยังพื ้นที่ข้างเคียง
- ก่อนการก่อสร้ างต้ องจัดให้ มีการติดตังแผ่
้ นป้ายข้ อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพร้ อมหมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบโครงการที่สามารถติดต่อได้ เมื่อประสงค์จะร้ องเรี ยนปั ญหาความเดือดร้ อน
- มีวิศวกรดูแลการก่อสร้ างอย่างใกล้ ชิด และควบคุมการก่อสร้ างให้ ถกู ต้ องตามหลักวิศวกรรม
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1.5 คุณภาพนํ ้า
บริ ษัทมีมาตรการในการดําเนินการกับนํ ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้ าง และจากการอุปโภคบริ โภคของคนงาน
ก่อสร้ าง โดยมีมาตรการดังนี ้
- ควบคุมคนงานไม่ให้ ทิ ้งขยะมูลฝอยลงสูท่ อ่ หรื อทางระบายนํ ้า
- เมื่อก่อสร้ างระบบระบายนํ ้าหลักของโครงการแล้ ว นํ ้าเสียจากกิจกรรมก่อสร้ างให้ ระบายลงสูร่ ะบบระบายนํ ้า
หลักของโครงการ ซึง่ จะมีบอ่ พักนํ ้าเป็ นระยะ ๆ มีการดักขยะก่อนระบายลงสูร่ ะบบระบายนํ ้าสาธารณะ
- จัดให้ มีห้องนํ ้าห้ องสุขาเพียงพอสําหรับคนงานก่อสร้ าง พร้ อมการบําบัดนํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากห้ องนํ ้าห้ องสุขา
ก่อนที่จะระบายสูร่ ะบบระบายนํ ้าสาธารณะ
- ควบคุมนํ ้าเสียจากการล้ างทําความสะอาดลงสูค่ รู ะบายนํ ้า และนํ ้าโสโครกจะบําบัดด้ วยถังบําบัดนํ ้าเสีย
สําเร็ จรูป
- ติดตังถั
้ งบําบัดนํ ้าเสียสําเร็ จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศสําหรับบําบัดนํ ้าเสียจากห้ องสุขา

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมทางชีวภาพ
การดําเนินกิจกรรมก่อสร้ างของบริ ษัทนันจะคํ
้ านึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้ อมโดยรอบพื ้นที่
ก่อสร้ าง ไม่วา่ จะเป็ นต้ นไม้ พันธุ์พืช หรื อสิ่งมีชีวิตที่อยูใ่ นธรรมชาติ บริ ษัทจึงมีมาตรการป้องกันต่างๆ ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดไว้
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3. คุณค่าการใช้ ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ดําเนินการก่อสร้ างอาคารให้ เป็ นไปตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครัดอยู่ภายในขอบเขต
พื ้นที่ก่อสร้ างโดยไม่รุกลํ ้าที่ดนิ สาธารณะ หรื อที่ดนิ บุคคลอื่น
3.2 การคมนาคมและการจราจร
เพื่อเป็ นการมิให้ เกิดผลกระทบทางด้ านการจราจรบริ เวณโดยรอบพื ้นที่ก่อสร้ าง จึงมีมาตรการดังนี ้
- จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภัยดูแลและอํ านวยความสะดวกด้ านการจราจรบริ เวณทางเข้ า-ออก
โครงการ
- จัดให้ มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้ า-ออกโครงการบริ เวณหน้ าโครงการ
- จัดให้ มีที่จอดรถและพื ้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้ างในพื ้นที่โครงการ และห้ ามจอดรถและเก็บกองวัสดุก่อสร้ างบน
พื ้นที่สาธารณะ
- ในช่วงที่ มีรถบรรทุกจํ านวนมากจากการขนส่งปูนหรื อขนดินเข้ า-ออกโครงการ จะต้ องมีการวางแผนการ
จัดการจราจรล่วงหน้ า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้ าโครงการบนถนนสาธารณะซึง่ จะทําให้ การจราจรติดขัดได้
- จัดให้ มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้ างระหว่างบ้ านพักคนงานและพื ้นที่ก่อสร้ าง
- จัดให้ มีผ้ ดู แู ลโครงการประสานแจ้ งแผนการทํางานของโครงการ และทําความเข้ าใจกับผู้อยูอ่ าศัยในบริ เวณ
ข้ างเคียงเป็ นระยะ ๆ พร้ อมทังให้
้ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ ผ้ อู าศัยในบริ เวณใกล้ เคียงสามารถร้ องเรี ยนปั ญหา
เดือดร้ อนซึง่ จะช่วยลดความกังวลของผู้พกั อาศัยในบริ เวณใกล้ เคียง
- กําหนดให้ รถบรรทุกเข้ า-ออกพื ้นที่โครงการได้ เฉพาะนอกเวลาชัว่ โมงเร่งด่วน

3.3 ระบบสาธารณูปโภค
เนื่องจากพื ้นที่ก่อสร้ างมีความต้ องการใช้ ไฟฟ้าและนํ ้าประปา ไม่วา่ จะเป็ นการใช้ ในการอุปโภคบริ โภค จึงมี
มาตรการดําเนินการ ดังนี ้
- จัดให้ คนงานมีนํ ้าสะอาดใช้ อย่างเพียงพอ
- จัดหานํ ้าดื่มบรรจุถงั ที่สะอาดถูกสุขลักษณะให้ กบั คนงานก่อสร้ างในปริ มาณที่เพียงพอต่อความต้ องการ
- กําชับคนงานให้ ใช้ นํ ้าอย่างประหยัดและสอดส่องดูแลให้ คนงานปิ ดก๊ อกนํ ้าเมื่อไม่ต้องการใช้ นํ ้า
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ลัดวงจร

- กําชับคนงานให้ ใช้ ไฟฟ้าอย่างประหยัด และระมัดระวังการเชื่อมต่อสายไฟและการใช้ ไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้า

- สารไวไฟที่ใช้ ในการก่อสร้ างจะต้ องจัดเก็บให้ มิดชิดในพื ้นที่ซงึ่ จัดเตรี ยมไว้
- จัดเตรี ยมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ ในบริ เวณก่อสร้ างในบริ เวณที่สามารถหยิบมาใช้ งานได้ โดยสะดวกในกรณี
เกิดเหตุฉกุ เฉิน

3.4 การระบายนํ ้าและป้องกันนํ ้าท่วม
บริ ษัทมีการดําเนินการเพื่อป้องกันการเกิดปั ญหาจากการระบายนํ ้าจากพื ้นที่ก่อสร้ าง จึงมีมาตรการดังนี ้
- จัดสร้ างคูนํ ้าและบ่อพักตะกอนรอบบริ เวณก่อสร้ างสําหรับป้องกันมิให้ นํ ้าหลากจากด้ านนอกไหลเข้ าสู่พื ้นที่
ก่อสร้ าง และมิให้ นํ ้าหลากจากพื ้นที่ก่อสร้ างชะล้ างตะกอนดินไหลเข้ าสู่พื ้นที่ข้างเคียงและให้ เกิดการตกตะกอนก่อน
ระบายออกสูท่ อ่ ระบายนํ ้าสาธารณะ
- จัดเตรี ยมเครื่ องสูบนํ ้าสําหรับสูบนํ ้าฝนที่ตกลงสู่พื ้นที่ที่มีการเปิ ดหน้ าดินเพื่อก่อสร้ างฐานรากไปพักที่บอ่ พัก
ตะกอนก่อนระบายออกสูท่ ่อระบายสาธารณะ
- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็ นประจําตามความเหมาะสม เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายนํ ้าภายในโครงการและท่อสาธารณะด้ านหน้ าโครงการ ถ้ าพบว่ามีการอุด
ตันจะทําการขุดลอก
3.5 การจัดการมูลฝอย
บริ ษัทมีการดําเนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้ าง และที่เกิดจากคนงานในพื ้นที่ก่อสร้ าง โดยมี
มาตรการ ดังนี ้
- ขยะจากกิจกรรมก่อสร้ างที่สามารถนํากลับมาใช้ ประโยชน์ได้ อีก ให้ คดั แยกและนํากลับไปใช้ ใหม่เพื่อช่วยลด
ปริ มาณขยะที่ต้องนําไปกําจัด ส่วนขยะที่ไม่สามารถนํากลับไปใช้ ประโยชน์ได้ ให้ เก็บกองรวมกันไว้ และเก็บขนไปกําจัด
เมื่อมีปริ มาณมากพอ
- จัดให้ มีถังขยะแบบมีฝาปิ ดมิดชิดวางไว้ ตามจุดต่าง ๆ ของพืน้ ที่ ก่อสร้ างเพื่อให้ สะดวกต่อการใช้ งานและ
จัดเตรี ยมให้ เพียงพอกับปริ มาณขยะที่เกิดจากคนงาน
- ทําความสะอาดถังขยะเป็ นประจําทุกครัง้ หลังรถขยะของหน่วยงานราชการเข้ าไปจัดเก็บเพื่อไม่ให้ เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์สตั ว์ที่เป็ นพาหะนําโรค
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
บริ ษัทปฏิบตั ติ ามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้ างอย่างเคร่ งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง ไม่ว่า
จะเป็ นมาตรการด้ านคุณภาพอากาศ เสียง ความสัน่ สะเทือน เป็ นต้ น รวมถึงจัดเจ้ าหน้ าที่เพื่อรับฟั งความคิดเห็น การ
รับฟั ง ข้ อร้ องเรี ยน และการติดตามสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้ เคียงถึงผลกระทบเพื่ อรั บทราบปั ญ หาและนํ ามาแก้ ไ ข
ปรับปรุงต่อไป
การบริหารความสัมพันธ์ กับชุมชนข้ างเคียง
นอกจากการดูแลเรื่ องผลกระทบจากการก่อสร้ างแล้ วนัน้ บริ ษัทยังมีนโยบายที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับ
ชุมชนข้ างเคียง โดยตังแต่
้ เริ่ มโครงการ จะมีการจัดเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปสํ ารวจพื น้ ที่โดยรอบของโครงการก่อสร้ าง เพื่ อ
สอบถามความคิดเห็นและความกังวลใจเกี่ยวกับปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการก่อสร้ าง
เพื่อรวบรวมข้ อคิดเห็นต่าง ๆ มากําหนดเป็ นแนวทางการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมที่ชมุ ชนต้ องการ เพื่อเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน

มอบกระเช้ าปี ใหม่ ให้ เพื่อนบ้ านข้ างเคียง
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ในปี 2560 บริ ษัทดําเนินการพัฒนาพืน้ ที่ ชุมชนข้ างเคียงโครงการ เดอะโพลิแทน บรี ซ เฟส 2 และ โครงการ
เดอะ โพลิแทน อควา โดยบริ ษัทเข้ าไปดําเนินงานก่อสร้ างศาลาวัดน้ อยนอก ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างดําเนินการก่อสร้ าง

ภาพถ่ ายเริ่มก่ อสร้ าง
ในปี 2561 การดําเนินการก่อสร้ างมีความก้ าวหน้ าขึ ้นตามลําดับ และเสร็ จสิ ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยตามกําหนดการ
ตามรูปภาพด้ านล่าง ในตอนแรกพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นแค่พื ้นที่โล่งไว้ สําหรับจอดรถ และบางส่วนกางเต้ นท์ไว้ เพื่อต้ อนรับ
พุทธศาสนิกชนที่เข้ ามาร่วมประกอบพิธีทางศาสนาภายในวัด ซึง่ พื ้นที่แคบและเล็ก บริ ษัทจึงเล็งเห็นว่าควรสร้ างศาลาที่
มีขนาดใหญ่ แข็งแรง กว้ างขวาง ร่มเย็น สามารถรองรับผู้คนที่เข้ ามาทําบุญได้ เป็ นจํานวนมากขึ ้น

ภาพหลังจากสร้ างเสร็จแล้ ว
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การใช้ ทรั พยากร
บริ ษัทสนับสนุน ส่งเสริ ม รวมทังมุ
้ ่งมัน่ ที่จะใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ น การใช้ ไฟฟ้า การใช้
นํ ้าประปา รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนการนําทรัพยากรกลับมาใช้ ซํ ้า โดยบริ ษัทแสดงเจตจํานงในการ
ดําเนินงานโดยกําหนดเป็ นนโยบายการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริ ษัท
และพนักงาน ดังนี ้
การจัดการนํ ้า
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการนํ ้าเป็ นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็ นทรัพยากรที่สําคัญต่อการ
ดํารงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากนํ ้าเป็ นทรัพยากรที่ใช้ แล้ วหมดไป และยังไม่มีการผลิตขึ ้นมาทดแทนได้ จึงได้ มี
มาตรการในการควบคุมการใช้ นํ ้า ดังนี ้
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ยํ ้าเตือนให้ ปิดก๊ อกนํ ้าทุกครัง้ หลังการใช้ งาน
2. นํ าระบบนํ า้ หมุนเวี ยนกลับมาใช้ ซํา้ สํ าหรั บฉี ดล้ างล้ อรถยนต์ที่ผ่านเข้ า-ออก และฉี ดล้ างบริ เ วณพื น้ ที่
ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
3. บํารุงรักษาระบบนํ ้าประปา ให้ มีประสิทธิภาพอยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานได้ เสมอ
4. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หวั ฉีดนํ ้า เพื่อให้ เกิดการประหยัดนํ ้ามากยิ่งขึ ้น
5. ติดตังระบบบํ
้
าบัดนํ ้าเสีย เพื่อให้ นํ ้าที่ใช้ ในกระบวนการก่อสร้ างได้ รับการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบาย
นํ ้าสาธารณะ
การจัดการไฟฟ้า

ในปี 2561 ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายเชิงปริ มาณด้ วยการลดการใช้
ไฟฟ้าของสํานักงานใหญ่ลงร้ อยละ 5 จากปี 2560 โดยเริ่ มมีการเปลี่ยนหลอดไฟ
แสงสว่างในสํานักงาน จากหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตน มา
เป็ นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) มาเป็ น ถึงแม้ ว่าการ
ดําเนินการเช่นนี ้จะมีคา่ ใช้ จ่ายที่มากกว่า แต่ถือว่าเป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่า เพราะ
หลอดแอลอีดีมีคณ
ุ ภาพสูง มีอายุการใช้ งานยาวนาน มีอตั ราการกินไฟตํ่าแต่ได้
ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตน และยังช่วย
ประหยัดไฟในระยะยาวอีกด้ วย

เมื่อดําเนินการแล้ วเสร็ จ จะพบว่าค่าไฟฟ้าในปี 2561 ได้ ลดลงจากปี 2560 คิดเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 166,572
บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 7.4 ซึง่ ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ เป็ นอย่างดี
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ตารางเปรียบเทียบค่ าไฟฟ้าประจําปี 2557-2561
ปี /เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

2561
155,568
162,762
175,176
168,000
186,516
185,418
179,868
168,720
180,546
178,302
158,658
174,684
2,074,218

2560
170,862
172,428
191,352
193,470
209,232
204,312
202,332
192,696
197,148
172,152
164,532
170,274
2,240,790

สํานักงานใหญ่
2559
2558
156,984
161,370
182,298
218,220
200,286
207,414
218,856
187,476
222,690
225,924
260,280
248,442
225,906
215,742
225,150
208,944
249,114
213,360
215,328
194,112
232,794
218,916
210,312
191,052
2,372,844
2,490,972

2557
167,904
178,278
175,632
183,840
252,444
211,680
214,182
226,836
201,618
190,908
200,712
168,810
2,599,998

นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่ มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่ อเชิญชวนให้
พนักงานในส่วนของสํ านักงานใหญ่ ร่ วมมื อกันปิ ดไฟและสวิตซ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกครั ง้ เมื่อเลิกใช้ งาน ปิ ดไฟฟ้าที่ แสง
สว่างและจอคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาพักกลางวัน ๆ ละ 1 ชัว่ โมง ซึง่ นอกจากจะเป็ นการประหยัดค่าไฟฟ้าของบริ ษัทแล้ ว
ยังถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และเป็ นการแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อนได้ อีกทางหนึ่ง
ด้ วย
การใช้ ทรั พยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
บริ ษัทดําเนินนโยบายการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการใช้ อย่างประหยัด การนํากลับมาใช้
ซํ า้ และการบูรณะซ่อมแซม ทัง้ นี ใ้ นช่วงที่ ผ่านมาบริ ษัทได้ ให้ ความสํ าคัญกับการสร้ างสถานที่พักอาศัยของคนงาน
ก่อสร้ าง โดยเปลี่ยนแปลงจากแบบเก่า ที่สร้ างครัง้ เดียวแล้ วรื อ้ ทิง้ มาเป็ นที่พกั อาศัยแบบสําเร็ จรู ป (Camp Knock
Down) ที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าแบบเก่า สามารถถอดประกอบและนํากลับมาใช้ ซํ ้าได้ อีกอย่างคุ้มค่าแล้ ว ยังถือเป็ น
การส่งเสริ มคุณภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนงานให้ ดีขึ ้น ด้ วยการได้ อยู่อาศัยในพื ้นที่ที่สะอาด สวยงาม คงทน และเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยมากยิ่งขึ ้นอีกด้ วย บริ ษัทดําเนินโครงการดังกล่าวตังแต่
้ ปี 2558 และยังคงดําเนินการโครงการดังกล่าว
ต่อไป โดยทยอยหมุนเวียนการทํางานไปแต่ละสถานที่ตงแคมป
ั้
์ คนงาน โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีแคมป์คนงาน 21 ที่ โดย
จะทําทยอยทําการปรับปรุงหมุนเวียนกันไปจนครบทุกแคมป์
โดยได้ มีการตังเป
้ ้ าหมายให้ มีการใช้ ทรัพยากรส่วนของโครงสร้ างหลักให้ ได้ มากครัง้ ที่สดุ เพื่อประหยัดต้ นทุนใน
การก่อสร้ างบ้ านพักคนงานดังกล่าว ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ ดงั นี ้
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จํานวนครัง้ ทีใ่ ช้ งานจากโครงสร้ างเดิม
1
2
3
4
5
6
7
รวม

ต้ นทุนต่อครัง้ ของการสร้ างบ้ านพักคนงาน / ห้ อง
แบบเก่า (บาท)
แบบใหม่ (บาท)
14,000
25,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
7,000
7,000
54,000
67,000

จากตารางจะพบว่า ในต้ นทุนการก่อสร้ างบ้ านพักคนงานที่ ใช้ งานจากโครงสร้ างเดิม และเพิ่มเติมการซ่อม
บํารุงรักษาครัง้ ใหม่ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานจริ ง แบบเก่าเมื่อใช้ งานไป 5 ครัง้ จะมีต้นทุนที่ 54,000 บาท แต่แบบใหม่
นันแม้
้ จะงานไปแล้ ว 5 ครัง้ เท่ากัน แต่มีต้นทุนเพียง 53,000 บาท แล้ วยังสามารถใช้ โครงสร้ างเดิมนี ้ไปได้ เรื่ อยๆ ซึ่งใน
เบื ้องต้ นบริษัทสามารถทําได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ คือ 7 ครัง้

บ้ านพักคนงานแบบเก่ า

บ้ านพักคนงานแบบใหม่
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และนอกจากการทําบ้ านพักคนงานแบบสําเร็ จรู ปที่สามารถนํากลับมาใช้ ซํ ้าได้ แล้ วนัน้ บริ ษัทยังมีการคิดค้ น
ห้ องนํ ้าแบบสําเร็ จรูปสําหรับนําไปใช้ ในไซต์งานก่อสร้ าง ซึง่ ห้ องนํ ้าดังกล่าวนันมี
้ นํ ้าหนักเบา ขนส่งง่ายและสามารถถอด
ประกอบเพื่อนําไปใช้ หมุนเวียนในไซต์งานอื่นๆ ได้ ตอ่ ไป

ตัวอย่ างผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมภายใต้ การดําเนินงานของบริษัท (ต่ อเนื่องมาจากปี พ.ศ.2560)
โครงการ โนเบิล บี เทอร์ ตี ้ทรี เป็ นโครงการที่พกั อาศัย High rise 31 ชัน้ จํานวน 227 ยูนิต เนื ้อที่ โครงการ
2-0-50 ไร่ ที่ ตัง้ ของโครงการอยู่ใ นย่านใจกลางเมื อง ซอยสุขุม วิ ท 33 ล้ อมรอบด้ วยชุม ชน อาคารสํ านักงาน และ
ห้ างสรรพสินค้ าหลายแห่ง
การบริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ าง
1. คุณ ภาพอากาศ ที่ ม าจากการการเจาะพื น้ หรื อการขนถ่ า ยสิ นค้ า มี การตรวจวัดคุณ ภาพอากาศตาม
พารามิเตอร์ ดงั นี ้ ปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ปริ มาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM-10)
ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน
รวม (THC)
2. ระดับเสี ยง ที่มาจากการขุด เจาะ หรื อทุบอาคาร มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ ดงั นี ้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง
(Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน
3. ความสัน่ สะเทื อน ที่มาจากการขุดเจาะเสาเข็ม หรื องานฐานราก มีการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือนตาม
แนวตัง้ (Vertical) แนวขวาง (Transverse) และแนวนอน (Longitudinal)
4. คุณภาพนํ้าเสี ยที ผ่ ่านการบําบัดแล้ว ที่มาจากการล้ างวัสดุอปุ กรณ์ หรื อทําความสะอาดพื ้นที่การก่อสร้ าง มี
การตรวจวัดตามพารามิเตอร์ ดงั นี ้ กรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ของแข็งทังหมดที
้
่
ละลายนํ ้า (Total Dissolved Solids: TDS) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรี ย์ (Biochemical Oxygen Demand: BOD)
ของแข็งแขวนลอยทังหมด
้
(Total Suspended Solids: TSS) นํ ้ามันและไขมัน (Oil & Grease: O&G) ไนโตรเจน
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ทังหมด
้
(Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) ค่าซัลไฟต์และปริ มาณแบคทีเรี ยกลุ่มฟี คอลโคลิฟอร์ ม (Fecal Coliform
Bacteria: FCB)
ซึง่ ทางเจ้ าของโครงการได้ มอบหมายให้ บริ ษัท เอ็นไวแล็บ จํากัด เป็ นผู้เก็บตัวอย่างเพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพ
และนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มกราคม – ตุลาคม 2561
ฝุ่ นขนาดเล็ก
ก๊ าซคาร์ บอน
เดือนที่ตรวจวัด ฝุ่ นละอองรวม
มกราคม

TSP
(mg/m3)
0.106-0.123

PM-10
(mg/m3)
0.048-0.055

มอนออกไซด์
CO (ppm)
0.62-0.69

ก๊ าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
SO2 (ppm)
0.0051-0.0057

ก๊ าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
NO2 (ppm)
0.0135-0.1440

ก๊ าซไฮโดร
คาร์ บอน
THC (ppm)
5.01-5.34

กุมภาพันธ์

0.106-0.114

0.049-0.054

0.56-0.64

0.0046-0.0055

0.0134-0.0149

5.79-6.20

มีนาคม

0.109-0.113

0.045-0.062

0.58-0.63

0.0048-0.0058

0.0135-0.0153

5.46-6.01

เมษายน

0.107-0.114

0.057-0.063

0.69-0.72

.0048-0.00610

0.0133-0.0151

5.87-6.23

พฤษภาคม

0.105-0.120

0.052-0.063

0.56-0.62

0.0041-0.0060

0133-0.01510

5.06-5.22

มิถนุ ายน

0.109-0.124

0.055-0.068

0.54-0.60

0.0040-0.0053

0.0133-0.0154

4.97-5.08

กรกฎาคม

0.111-0.117

0.052-0.060

0.53-0.56

0.0039-0.0057

0.0129-0.0153

4.37-4.56

สิงหาคม

0.119-0.158

0.043-0.063

0.51-0.62

0.0036-0.0053

0.0133-0.0156

4.18-4.56

ตุลาคม

0.116-0.143

0.057-0.067

0.58-0.63

0.0033-0.0046

0.0129-0.0153

3.94-4.16

ค่ ามาตรฐาน

0.330

0.120

30.00

0.3002/

0.1700

-

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
1. ปริ มาณความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่ โมง ผลการตรวจวัดพบว่ามีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่
กําหนดความเข้ มข้ นฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงไว้ ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. ปริ มาณความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ผลการตรวจวัด
พบว่ามี ค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานคุณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อม
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แห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กําหนดความเข้ มข้ นของฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปไว้ ไม่
เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่ องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป โดยกําหนดปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงไว้ ไม่เกิน 30 ส่วนในล้ านส่วน
4. ปริ มาณก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ผลการตรวจวัดพบว่ามีคา่ อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่ อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ในเวลา 1 ชัว่ โมง ไม่เกิน 0.300 ส่วนในล้ านส่วน
5. ปริ มาณก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่ อง กํ าหนดมาตรฐานค่าก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทัว่ ไป โดยกําหนดปริ มาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่ โมงไว้ ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้ านส่วน
6. ปริ มาณก๊ าซไฮโดรคาร์ บอน (HTC) ผลการตรวจวัดพบว่ามีคา่ อยูใ่ นช่วง 3.04 – 6.24 ส่วนในล้ านส่วน
ผลการตรวจวัดระดับเสียง มกราคม – ตุลาคม 2561
เดือนที่ตรวจวัด
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ตุลาคม
ค่ ามาตรฐาน

ระดับเสียงเฉลี่ย
(Leq 24 hr.)
59.0-67.3
63.6
64.6
58.7
60.4
63.2
62.4
61.1
66.3
70.0

ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงสูงสุด
(Lmax)
91.7-102.0
92.2
94.8
92.9
92.3
95.3
94.2
86.9
91.3
115.0

ระดับเสียงเปอร์ เซนไทล์
ที่ 90 (L90)
52.3-54.9
44.7
52.1
41.8
45.1
47.2
48.9
51.1
53.6
-

การตรวจวัดระดับเสียง
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 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทัว่ ไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอร์ เซนไทล์
ที่ 90 (L90) มีค่าเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ กําหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15
(พ.ศ.2540) เรื่ องกํ าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ ไปที่กําหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่ โมงไว้ ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
และระดับเสียงสูงสุดไว้ ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

ผลการสุ่มตรวจวัดค่ าความสั่นสะเทือนสูงสุด ระหว่ างวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2561
Transverse
Vertical
Longitudinal
เวลา
Velocity Frequency Velocity Velocity Frequency Frequency
(mm/s)
(Hz)
(mm/s) (mm/s)
(Hz)
(Hz)
13:00-14.00 <0.127
<0.127
<0.127
14.00-15.00 <0.127
<0.127
<0.127
15.00-16.00 <0.127
<0.127
<0.127
16.00-17.00 <0.127
<0.127
<0.127
17.00-18.00 <0.127
3.2
0.760
3.8
0.190
8.8
18.00-19.00 <0.127
<0.127
<0.127
19.00-20.00 <0.127
<0.127
<0.127
20.00-21.00 <0.127
<0.127
<0.127
21.00-22.00 <0.127
<0.127
<0.127
22.00-23.00 <0.127
<0.127
<0.127
23.00-00.00 <0.127
<0.127
<0.127
00.00-01.00 <0.127
<0.127
<0.127
01.00-02.00 <0.127
<0.127
<0.127
02.00-03.00 <0.127
<0.127
<0.127
03.00-04.00 <0.127
<0.127
<0.127
04.00-05.00 <0.127
<0.127
<0.127
05.00-06.00 <0.127
<0.127
<0.127
06.00-07.00 <0.127
<0.127
<0.127
07.00-08.00 <0.127
<0.127
<0.127
08.00-09.00 <0.127
<0.127
<0.127
09.00-10.00 <0.127
<0.127
<0.127
10.00-11.00 <0.127
<0.127
<0.127
11.00-12.00 <0.127
<0.127
<0.127
12.00-13.00 <0.127
<0.127
<0.127
-

มาตรฐาน
Velocity Frequency
(mm/s)
(Hz)
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10
5.000
f≤10

หมายเหตุ - = ไม่สามารถตรวจวัดได้
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การตรวจวัดค่ าความสั่นสะเทือน

 สรุปผลการตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทื อนพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่ กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่ องกําหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง มกราคม – พฤษภาคม 2561
ดัชนีตรวจวัด
ค่าความเป็ นกรดด่าง
บีโอดี
สารแขวนลอย
ตะกอนหนัก
สารที่ละลายได้ ทงหมด
ั้
ซัลไฟด์
ทีเคเอ็น
นํ ้ามันและไขมัน

หน่ วย
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร

ม.ค.
7.40
<1.0
6
<0.1
632/
<0.2
6.16
2.9

เดือนที่ทาํ การวิเคราะห์
ก.พ.
มี.ค.
เม.ษ.
7.33
7.63
7.37
1
4
2
25
13
<5
<0.1
<0.1
<0.1
2/
2/
50
62
<502/
<0.2
<0.2
<0.2
1.12
3.08
<0.28
1.1
3.2
0.9

พ.ค.
6.83
<1.0
7
<0.1
682/
<0.2
3.64
2.4

มาตรฐาน
5-9
≤30
≤40
≤0.5
≤5001/
≤1.0
≤35
≤20

การตรวจวัดคุณภาพนํา้ ทิง้
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 สรุปผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้ง
ผลจากการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ ้าทิ ้ง โครงการโนเบิล บี เทอร์ ตี ้ทรี ตรวจวัดจํานวน 1 สถานี ได้ แก่ ระบบ
บํ า บัด นํ า้ เสี ย บริ เ วณพื น้ ที่ ก่ อ สร้ าง ดํ า เนิ น การตรวจวัด ในดัช นี ต่ า ง ๆ ดัง นี ค้ ่ า ความเป็ นกรดด่ า ง (pH),, บี โ อดี
(Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solids), สารที่
ละลายได้ ทงหมด
ั้
(Total Dissolved Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และนํ ้ามันและ
ไขมัน (Oil and Grease)พบว่ามีคา่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พ.ศ.2548 เรื่ องกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
ทังนี
้ ้ การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิ่งแวดล้ อมจากเจ้ าของโครงการดังกล่าว จะพบได้ ว่าการวัดผล
ระหว่างดําเนินการก่อสร้ างในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็ นไปตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานควบคุมกําหนดเป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงมุง่ มัน่ ที่จะรักษามาตรฐานการทํางานให้ เป็ นไปในทิศทางที่ได้ วางไว้ ด้ วยการเป็ น
ผู้นําในอุตสาหกรรมก่อสร้ างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่ องคุณภาพ เวลา ค่าใช้ จ่าย ความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม พร้ อมส่งเสริ มนวัตกรรมทางการก่อสร้ าง เพื่อให้ บริ ษัทเติบโตได้ อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนต่อไป
10.5 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทไม่เพียงแต่มงุ่ มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้ แต่
ยังคํานึงถึงความรั บผิดชอบต่อสัง คม ด้ วยการช่วยเหลือ สนับสนุนกิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมส่วนรวม ตาม
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2561 บริ ษัทมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านโครงการ
ต่างๆ ดังนี ้
โครงการโรงเรี ยนของหนู
โครงการโรงเรี ยนของหนูเป็ นโครงการที่บริ ษัทได้ จดั ทํามาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มต้ นโครงการในปี พ.ศ.
2551 โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดทําโครงการดังกล่าวคือเพื่อส่งเสริ มการศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ ้น
แก่นกั เรี ยนในถิ่ นทุรกันดาร ทัง้ นีใ้ นทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดส่ง เจ้ าหน้ าที่ ไปตรวจสอบโรงเรี ยนที่ ได้ รับคําแนะนํ าจาก
พนักงานของบริ ษัทหรื อจากการสอบถาม ค้ นหาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ตอย่างน้ อย 3-4 โรงเรี ยน เพื่ อทํ าการคัดเลือก
โรงเรี ยนที่บริ ษัทจะเข้ าไปดําเนินการก่อสร้ างอาคารเรี ยน และบริ จาคอุปกรณ์การเรี ยน-การสอน ซึ่งโรงเรี ยนที่จะเข้ าไป
ทําการช่วยเหลือต้ องเข้ าข่าย ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นโรงเรี ยนของรัฐที่มีอาคารเรี ยนไม่เอื ้ออํานวยต่อการเรี ยน-การสอน
2. มีห้องเรี ยนจํากัด ไม่เพียงพอกับนักเรี ยนทุกชัน้
3. ขาดแคลนอุปกรณ์ประกอบการเรี ยน-การสอน สมุด ดินสอ ยางลบ สื่อการสอน ฯลฯ
4. ขาดแคลนโต๊ ะ เก้ าอี ้ ถังบรรจุนํ ้าดื่ม และห้ องสุขาที่ถกู สุขอนามัย
5. ขาดอุปกรณ์กีฬา และยาสามัญประจําโรงเรี ยน
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จุดประสงค์หลักของโครงการได้ แก่
1. มอบอาคารเรี ยนใหม่ทดแทนอาคารเรี ยนเก่า ซึง่ ไม่เอื ้ออํานวยต่อการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน
2. มอบโต๊ ะเรี ยน เก้ าอี ้ ให้ เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน สร้ างห้ องสุขาที่ถกู สุขอนามัยให้ โรงเรี ยน มอบถังเก็บนํ ้า
และระบบนํ ้าประปาในโรงเรี ยน
3. มอบหนังสือเรี ยนและหนังสือประกอบการเรี ยนใหม่ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของเด็ก มอบอุปกรณ์
ประกอบการเรี ยน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้ โรงเรี ยน
หลังจากที่จดั ตังโครงการดั
้
งกล่าวขึ ้นมา บริ ษัทได้ ทําการส่งมอบอาคารเรี ยน ห้ องนํ ้า และอุปกรณ์การเรี ยน-การ
สอน ให้ กบั โรงเรี ยน ดังต่อไปนี ้
ลําดับ วันที่ส่งมอบ
โรงเรียน
1
27/4/2551 โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน บ้ านโคกแสลง ต.ตาเมือง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
2
10/5/2552 โรงเรี ย นเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาแม่ ฮ่อ งสอน เขต 1 หย่ อมบ้ า นปางคามน้ อ ย อ.ปางมะผ้ า
จ.แม่ฮอ่ งสอน
3
19/10/2552 โรงเรี ยนเขตพื ้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โรงเรี ยนบ้ านกาจับ ต.กุดยาลวน อ.ตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี
4
16/1/2554 โรงเรียนนุเซะโป้ล์ ห้ องเรียนสาขาบ้ านนุโพ ห้ องเรี ยนสาขาบ้ านซอมะโกร ต.แม่จนั อ.อุ้มผาง จ.ตาก
5
19/5/2555 โรงเรี ยนหนองขามวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้ อยเอ็ด
6
18/5/2556 โรงเรี ยนแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
7
29/5/2557 โรงเรี ยนบ้ านโป่ งสวอนคีรีวรรณ์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
29/5/2557 โรงเรี ยนบ้ านลําโป่ งเพชร อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
8
22/5/2558 โรงเรี ยนบ้ านคําไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
9
06/5/2559 โรงเรี ยนบ้ านสกาดใต้ อ.ปั ว จ.น่าน
16/5/2560 โรงเรี ยนวัดคู้สลอด ต.สามตุม่ อ.เสนา จ.พระนครศรี อยุธยา
10
11
17/5/2561 โรงเรี ยนห้ วยนํ ้าใส ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
และในปี 2561 บริ ษัทได้ ส่งมอบโรงเรี ยนและอุปกรณ์ การเรี ยน การสอน และอุปกรณ์ กีฬา ให้ กบั โรงเรี ยนห้ วย
นํ า้ ใส ตําบลคู้ยายหมี อํ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการโรงเรี ยนของหนูจากอดีตถึงปั จ จุบนั เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี บริ ษัทมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ ้น และสนับสนุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนในถิ่นทุรกันดาร รวมทังทํ
้ า
กิจกรรมสร้ างโรงเรี ยนมาแล้ วกว่า 10 โรงเรี ยน มีเด็กนักเรี ยน นับร้ อยคน นับพันคน ได้ รับผลประโยชน์ ได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาที่ดีขึ ้น จากโครงการโรงเรี ยนของหนู ทังนี
้ ้บริษัทจะดําเนินการโครงการโรงเรี ยนของหนูตอ่ ไป เนื่องจากเล็งเห็น
ว่าการศึกษาถือเป็ นหัวใจสําคัญในการพัฒนาเด็กไทยที่จะก้ าวเป็ นผู้ใหญ่กําลังของชาติในอนาคต
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สนับสนุนการซ้ อมวิ่ง
ในปั จจุบนั ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึ ้น รวมถึงหันมาออกกําลังกายโดยเฉพาะการวิ่ง ซึง่ สามารถ
ทําได้ ทกุ เพศ ทุกวัย ทําให้ บริ ษัทสนับสนุนกิจกรรมสําหรับคนที่อาศัยอยูใ่ กล้ เคียงกับไซต์งาน คือ ซี พี ทาวเวอร์ นอร์ ธ
ปาร์ ค โดยการจัดตังจุ
้ ดบริ การนํ ้าดื่ม เพื่อให้ นกั วิ่งที่มาออกกําลังกายได้ ดื่มบรรเทาอาการเหนื่อยล้ า และสดชื่นระหว่าง
ออกกําลังกาย รวมถึงมีสขุ ภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ

ทําความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้ วยหัวใจ” เขตพระโขนง (โครงการ 2) ได้ ถกู จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คลองบางจาก (พระโขนง) โดยมีจดุ เปิ ดกิจกรรม ที่โรงเรี ยนบางจาก บริ ษัทได้ สง่ คนงานจํานวน
10 คนเข้ าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดคูคลองต่าง ๆ ร่วมกับหลายฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายรักษาความสะอาด ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชน ฝ่ ายโยธา ฝ่ ายสิ่งแวดล้ อม กรมทหารราบที่ 29 ประชาชนจิตอาสา ร่ วมกันช่วยเก็บขยะมูลฝอยทิ ้ง เพื่อลดการเน่า
เสียของนํ ้าในคูคลอง อีกทังเป็
้ นการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย เพื่อลดปั ญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้ เลือดออกใน
เขตพื ้นที่กรุงเทพฯ
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การบริ การชุมชน
จากการที่บริ ษัทได้ มีการก่อสร้ างงานบริ เวณถนนสุขมุ วิท ชื่อโครงการ ไลฟ์ สุขมุ วิท 62 ซึง่ เป็ นย่านใจกลางเมือง
ที่มีการจราจรหนาแน่น จึงเลือกจัดทําโครงการบริ การชุมชน ชื่อโครงการ “การก่อสร้ างป้อมตํารวจจราจร” เพื่อยกให้ แก่
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจจราจรในพื ้นที่ ได้ ใช้ ประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกทางด้ านการจราจรแก่ผ้ ใู ช้ รถใช้ ถนนทัว่ ไป

ประกวดนวัตกรรมใหม่ 2018
บริ ษัทมี แนวคิดในการส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิ ดการสร้ างเวที ใ ห้ กับพนักงานได้ นําเสนอ และสร้ างสรรค์งาน
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการทํางาน เพื่อสร้ างศักยภาพขององค์กรให้ พร้ อมแข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ในปี 2561
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีโครงการประกวดนวัตกรรม SYNTEC Innovation Awards 2018 ต่อเนื่องมาจากปี ที่แล้ ว จัดขึ ้นเพื่อให้
พนักงานได้ มีการแสดงออกทางความคิดสร้ างสรรค์ และการคิดค้ นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานขององค์กร โดยสามารถสร้ างนวัตกรรมในรู ปแบบของการสร้ างกระบวนการ เทคโนโลยี หรื อสิ่งประดิษฐ์
ได้ ไม่จํากัด และต้ องสามารถนํามาใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ องอพิเศษ แปลงคอสวิง (รางวัลชนะเลิศ)
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นวัตกรรม “ท่องอพิเศษ แปลงคอสวิง” เป็ นนวัตกรรมสําหรับติดตังบนคอสวิ
้
ง Placing boom Putzmeister
รุ่น MXR31-3Multi เนื่องจากข้ องอเดิมรุ่น PB-104,PB-105และ PB-106 มีราคาค่อนข้ างสูงดังนันทางที
้
มงานจึงทําการ
ดัดแปลงท่องอพิเศษดังกล่าวขึ ้นมาใช้ งานแทนท่องอพิเศษแบบเก่าที่มีราคาสูงและสามารถใช้ งานได้ ง่ายขึ ้นและราคา
ถูกลง
นอกจากการคิดค้ นนวัตกรรมเพื่อใช้ ในการดําเนินงานภายในองค์กรเพื่อลดต้ นทุนและระยะเวลาในการ
ดําเนินการแล้ วนันบริ
้ ษัทยังมีการคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อทําให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น
เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
โครงการ “เรี ยนจบมีงานทํากับ Syntec”
บริ ษัทได้ จดั ทําโครงการดังกล่าวขึ ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กบั กลุ่มนักเรี ยน นิสิตและนักศึกษา ใน
สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ศกึ ษาในสาขาก่อสร้ างและสาขาที่เกี่ยวข้ องในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
(ปวส.) และระดับปริ ญญาตรี ในต่างจังหวัดได้ มีงานที่ดีทําในอนาคต
ซึง่ การดําเนินการในส่วนนี ้ บริ ษัทมุง่ หวังที่จะตอบแทนสังคมด้ วยการขยายโอกาสให้ คนทัว่ ไปที่อยูห่ า่ งไกล ได้ เข้ าถึงงาน
ที่ดี มีความมัน่ คง มีรายได้ แล้ วยังเป็ นส่วนหนึง่ ในการส่งผ่านองค์ความรู้ ที่เหมาะสม ถูกต้ อง เพื่อร่วมกับชุมชนและ
สังคมในการสร้ างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้ าสูร่ ะบบการจ้ างงานของประเทศต่อไป อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยแก้ ไขปั ญหา
การขาดแคลนแรงงานของบริ ษัท และลดอัตราการว่างงานของประเทศในระยะยาวได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั โครงการให้ ความรู้เบื ้องต้ นแก่นกั ศึกษา ครบรอบปี ที่ 6 โดยเดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิค
สุรินทร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อหานักศึกษาใกล้ จบที่มีความสนใจที่จะเข้ ามาร่วมงานกับ
บริ ษัท กรอกใบสมัครงาน ยื่นเอกสาร และมีการสัมภาษณ์เบื ้องต้ น เพื่อคัดสรรหาคนทีมีความสามารถตรงกับตําแหน่ง
งานที่บริ ษัทต้ องการให้ มากที่สดุ
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สรุ ปโครงการ “เรียนจบมีงานทํากับ Syntec” ย้ อนหลัง 6 ปี
ประจําปี
ตําแหน่ ง
2556
2557
2558
2559
Foreman
Draftsman
Surveyor
Foreman Mechanical
Foreman Electrical
Draftsman Mechanical
Draftsman Electrical
Mechanical
Electrician
รวม

14
1
2
1
3
21

20
2
5
27

14
14
6
1
3
1
39

18
4
1
3
2
4
5
1
38

2560

2561

26
5
4
1
8
1
2
5
52

17
19
8
1
1
3
1
50

รวม
109
43
25
4
16
2
7
10
10
226

ลาออก คงเหลือ
46
12
9
4
9
1
4
3
2
90

63
31
16
0
7
1
3
7
8
136

จากตารางสรุปพบว่า ตังแต่
้ ที่บริ ษัทได้ เริ่ มโครงการดังกล่าวมา 6 ปี มีนกั ศึกษาที่สนใจเข้ าร่ วมการรับสมัครงาน
และผ่านการสอบสัมภาษณ์จนได้ เข้ าเป็ นพนักงานของบริ ษัทในตําแหน่งต่าง ๆ รวมทังสิ
้ ้น 226 คน และในบางส่วนได
ลาออกเพื่ อไปศึกษาต่อหรื อทํ าธุ รกิ จ ส่วนตัว ทํ า ให้ คงเหลื อพนัก งานของบริ ษัทที่ ม าจากโครงการดัง กล่าวจํ านวน
ทังสิ
้ ้น 136 คน
การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่ วมกับหน่ วยงานอื่น
ในปี 2561 บริ ษัทให้ การสนับสนุนโครงการพัฒนา
สังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจําแนกออกเป็ น 3 ด้ านคือ
(1)ด้ านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
จํานวนเงิน 2,026,050 บาท (2)ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
จํานวนเงิน 162,000 บาท (3)ด้ านศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวนเงิน 280,000 บาท รวมเป็ นเงินสนับสนุนทังสิ
้ ้น
2,468,050 บาท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 10 หน้ า 25

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริ ษัท
กําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน การสอบทานให้ บ ริ ษั ทมี ร ายงานทางการเงิ นอย่ า งถูก ต้ อ ง พิ จ ารณาทบทวนงานของส่ว นงาน
ตรวจสอบของบริ ษัทและของผู้สอบบัญชีอิสระ นอกจากนี ้บริ ษัทยังกําหนดให้ มีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน เพื่อประเมินและปรับปรุ งประสิทธิ ผลของระบบควบคุม การบริ หารความเสี่ยง และการกํากับดูแลอย่างเป็ น
ระบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ า
งานตรวจสอบภายใน และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ในปี 2561 บริ ษัทได้ ใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล และระบบการติดตาม
ทังนี
้ ้คณะกรรมการได้ พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแล้ ว มีความเห็นว่าระบบ
การควบคุม ภายในของบริ ษั ทมี ความเหมาะสมเพี ยงพอ ซึ่ง จากผลการตรวจสอบที่ ผ่านมาไม่พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทังนี
้ ้การควบคุมภายในของบริ ษัทในด้ านต่าง ๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบพอสรุ ป
สาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริ ษัทได้ จดั โครงสร้ างองค์กรใหม่เพื่อเอื ้ออํานวยให้ ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปตามที่บริ ษัทมุ่งหวัง และ
จัดให้ มีกิจกรรมควบคุมภายในซึ่งประกอบด้ วยการสอบทานด้ านการเงินและการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุ งจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับนโยบายการกํ ากับดูแลกิ จการที่ดีได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ส่งจดหมายเชิญชวนให้ ผ้ รู ับเหมา ผู้จัด
จําหน่าย และคูค่ ้ าของบริ ษัทร่วมลงนามในคํารับรองการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ร่วมกันกับบริ ษัทอีกด้ วย
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทําหน้ าที่ให้ ข้อเสนอแนะต่อฝ่ ายบริ หารในการกํ าหนดกรอบและแนว
ทางการบริ หารความเสี่ยงให้ เหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการบริ หารความ
เสี่ยงโดยกําหนดให้ มีการจัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ยง ประเมินปั จจัยความเสี่ยงทัง้ 4 ด้ านคือ ด้ านกลยุทธ์ ด้ าน
การปฏิบตั งิ าน ด้ านการเงิน ด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการประเมิ
้
นความเสี่ยงต่อการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อจัดให้ มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดจนการทบทวนและการสร้ างเครื่ องมือการ
บริ หารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ กําหนดให้ ทกุ ฝ่ ายงานของบริ ษัทดําเนินการจัดทําความเสี่ยงของฝ่ ายงาน
(รวมทัง้ การวิเคราะห์ เหตุการณ์ ที่มี โอกาสเกิ ดขึน้ และผลกระทบที่ จ ะเกิ ด) และมาตรการลดระดับความเสี่ ยง โดย
กํ า หนดให้ มี ก ารติ ด ตามพร้ อมรายงานให้ ท ราบเป็ นประจํ า ทุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะ
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ดําเนินการกํ ากับดูแลและติดตามรวมถึงให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบต่อไป
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
บริ ษัทมีการควบคุมโดยนําระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในรู ปแบบดัชนีวดั ผล (Key
Performance Indicators: KPIs) และความสามารถหรื อศักยภาพของบุคคล (Competency) เป็ นเครื่ องมือในการ
ควบคุมและกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงยังมีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่ และวงเงินอนุมตั ิในแต่ละ
ระดับไว้ อย่างชัดเจน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังมีนโยบายและมาตรการในการแจ้ งเบาะแส (Whistleblower Policy) เพื่อให้ พนักงาน และผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย สามารถแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ โดยมัน่ ใจได้ ว่าข้ อมูลการร้ องเรี ยนจะได้ รับการเก็บ
รักษาเป็ นความลับ ไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้ อง นอกจากนี ้เพื่อให้ มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องและสอดคล้ องกับ
กฎระเบียบบริ ษัทมีการกําหนดวิธีการเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง มีมาตรการ
ที่ รั ด กุม เหมาะสม ในกรณี ที่บ ริ ษั ท มี ก ารทํ า ธุ ร กรรมกับ ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ กรรมการ ฯลฯ เพื่ อ ป้ องกัน การถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ เช่น ต้ องผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ิโดยผู้ไม่มีส่วนได้ เสียในธุรกรรมนัน้ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํ า
ธุรกรรมดังกล่าว ตามระเบียบของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุน และเปิ ดเผยข้ อมูล เกี่ ยวกับบุคคลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกันตาม
มาตรฐานการบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
จัดให้ มีระบบการสื่อสารกับบุคคลหรื อองค์กรภายนอก โดยให้ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันเวลา
เพี ย งพอที่ จ ะใช้ ในการตั ด สิ น ใจไม่ ว่ า จะเป็ นข้ อมู ล ทางการเงิ น หรื อ ข้ อมู ล อื่ น ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.synteccon.com) รวมทั ง้ จั ด ส่ ง รายงานการดํ า เนิ น งานให้ สถาบั น ต่ า ง ๆ ตามระเบี ย บของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และระเบี ย บของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกําหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้ านการสื่ อสารภายในนัน้ บริ ษัท ได้ ใ ห้ ข้อมูล ข่า วสารที่ จํ าเป็ นต่อการดํา เนิ น งานที่ เ พี ยงพอและทันต่อ
เหตุการณ์ โดยพนักงานทุกคนจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารผ่านอีเมล์สว่ นตัวของบริ ษัท
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
มีระบบการติดตามผลการดําเนิ นงานผ่านการประชุมคณะกรรมการจัดการซึ่งมีการประชุมเป็ นประจํ าทุก
สัปดาห์ ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบผลการดําเนินงานว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ หรื อไม่ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําทุกเดือน
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11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้ างานตรวจสอบภายในเป็ นบุคลากรภายในของบริ ษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมได้ มีมติแต่งตัง้ นายพร
อนัน ต์ วงษ์ นิพ นธ์ ให้ ดํารงตํ าแหน่งหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท ตังแต่
้ วัน ที่ 15 สิง หาคม 2554 ทัง้ นี ้
เนื่ องจากมีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานด้ านการกํ ากับดูแลการปฏิบตั ิงาน การตรวจสอบภายในในธุรกิจสถาบัน
การเงิน เป็ นระยะเวลากว่า 10 ปี เข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน
ได้ แก่ หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิ ชาชี พผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และมี ความเข้ าใจในกิ จ กรรมและการ
ดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวได้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทังนี
้ ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3)

(2) หัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการพิจารณาสรรหาหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ซึ่งในปี 2557 ได้ มอบหมาย
ให้ น.ส.รัฐปวีร์ ลาภนาน ตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่อาวุโส ส่วนกฎระเบียบและข้ อบังคับ เป็ นผู้ดําเนินการแทน จนกว่าจะมีการ
พิจารณาสรรหาและแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการต่อไป (โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับปรากฏในเอกสารแนบ 3)
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ประกอบด้ วยกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ท่าน ทุกท่านมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามขอบเขตที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ซึ่งได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้ าน ได้ แก่ ด้ านกฎหมาย
ด้ านบัญชี ด้ านการเงิน ด้ านเศรษฐศาสตร์ เป็ นต้ น มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์เพียงพอที่จะทําหน้ าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถื อของรายงานทางการเงิน ตามข้ อกํ าหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้ วย
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1. นายชัยวัฒน์
อัศวินทรางกูร
2. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
3. ดร.อริ ชยั
รักธรรม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ จดั ให้ มีการประชุมสมํ่าเสมอ รวม 6 ครัง้ พิจารณาและสอบทานเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยได้ รายงานผลการประชุมและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ มีการ
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่ สรุปสาระสําคัญในการปฏิบตั หิ น้ าที่ ดังนี ้
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบทานข้ อมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงิน ทังงบการเงิ
้
นประจําไตรมาส และ
งบการเงินประจําปี 2561 ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ความครบถ้ วนถูกต้ องของข้ อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้ อมูลประกอบงบการเงิ น นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สําคัญตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทํางบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาข้ อสังเกตจากการตรวจสอบและ
สอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี เพื่อนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา โดยร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการทํ า รายการที่ เ กี่ ยวโยงกัน หรื อ รายการที่ อ าจมี ความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้ อกํ าหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ อง รายการดังกล่าวเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป ความเป็ นธรรมสมเหตุสมผล ไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
ถูกต้ องเพียงพอ และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทและผู้ถือหุ้น
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานให้ บริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยพิจารณา
จากการรายงาน การติดตาม และข้ อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายใน พร้ อมทัง้
ได้ เ สนอปรั บกระบวนการตรวจสอบ เน้ น การประเมิ น ความเสี่ ย งในระดับกิ จ กรรมครอบคลุม งาน/หน่ ว ยงานที่ มี
ความสํ าคัญ มี ระดับความเสี่ ยงสูง เพื่ อให้ การปฏิบตั ิงานมี ประสิทธิ ภาพยิ่งขึน้ พิจารณาแผนงานประจําปี ของส่วน
ตรวจสอบภายใน รวมทังได้
้ สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้สอบบัญชีในการทําหน้ าที่ช่วงปี ที่ผ่านมา ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทน ทักษะความรู้ ความสามารถ ความเพียงพอ
ของทรัพยากรและประสบการณ์ในการทําหน้ าที่สอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบ
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บัญชี ได้ พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสํานักงานอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทังให้
้
ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิ จ ารณาและเสนอแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าต รวมทัง้ พิ จ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทนที่ เหมาะสม นํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อนํ าเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัท เอ็นพี เอส
สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท ประจําปี 2561
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทบทวนและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายการกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ให้
สอดคล้ องกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและ
ความโปร่ งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฯลฯ เป็ นต้ น รวมทังให้
้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
และเสริ มสร้ างให้ มีการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักการดังกล่าวอย่างเพียงพอ
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิ บัติง านของบริ ษัทให้ ดําเนิ นกิ จการต่าง ๆ อย่างถูกต้ อง ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติมหาชน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ ยวข้ องกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัท ทัง้ นี เ้ พื่อให้ มั่น ใจว่า การดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกําหนดของหน่วยงานทางการที่กํากับดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ แสดง
ข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญ เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
ข้ อกํ าหนดของทางการ การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ได้
ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ และกฎหมายอื่น ที่เ กี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในได้ ดําเนินการอย่างเหมาะสมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ การส่งเสริ มตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้ สอดคล้ องกับสภาพธุรกิจของบริ ษัท

(นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 11 หน้ า 5

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกันในปี ที่ผ่านมา
รายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันในปี 2561 ซึง่ เกิดขึ ้นโดยผู้บริ หารชุด
ใหม่ (ชุดผู้บริ หารแผนฟื น้ ฟูกิจการ และชุดปั จจุบนั )
รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ า
รายการปี
2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์
- ดอกเบี ้ยรับ
- เป็ นบริษัทย่อย
- บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ร้ อยละ 68
ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด
- กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสูตร และคุณ
สมชาย ศิ ริ เ ลิ ศ พานิ ช ) เป็ น
กรรมการในบริ ษัท เอส ซี อาร์
แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

- รายได้ ค่าบริหารโครงการ
ก่อสร้ าง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

0.25

1.20

- ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้ ก้ เู งินเพื่อใช้ ในการ
ก่อสร้ างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ
2
จํานวน 4 ครัง้ คือ จํานวน 10 ล้ านบาท 15 ล้ าน
บาท 15 ล้ านบาทและ 10 ล้ านบาทตามลําดับ โดย
คิดอัตราดอกเบี ้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่า
อัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด
(มหาชน) เสนอให้ แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา
กําหนดการกู้ยืม 2 ปี ปั จจุบนั ได้ จ่ายชําระคืนครบ
จํานวนแล้ วในระหว่างปี 2561

-บริษัทได้ ทําการรับจ้ าง บริษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด เพื่อให้ เข้ ามาทําการบริหาร
โครงการก่อสร้ างทังโครงการ
้
2 และโครงการ 3 โดย
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรียบเทียบ
อัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอืน่
โดยอัตราค่า
บริหารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึง่
เป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 1

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ า
รายการปี
2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
- รายได้ จากการบริหารงาน
ก่อสร้ าง

26.33

- ลูกหนี ้การค้ า
- ลูกหนี ้อื่น
- ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน

4.04
0.11
2.48

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล - ลูกหนี ้อื่น
พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด
- เป็ นบริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 60 ของ
- รายได้ ค่าบริการ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ซี
เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ท
เนอร์ ส จํากัด
- กรรมการบริษัทฯ (คุณ
จิรโมท พหูสตู ร และคุณสมชาย
ศิริเลิศพานิช) เป็ นกรรมการใน
บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด

4.63

6.27

- ดอกเบี ้ยรับ

1.10

- เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

25.00

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

- บริ ษัทได้ ทําการรับจ้ าง บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด เพื่อให้ เข้ ามาทําการบริ หารงาน
โครงการก่อ สร้ าง โครงการ 2 โดยรายการดังกล่าว
เข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไขการค้ าทั่ ว ไป
เนื่อ งจาก บริ ษัทมีการเปรี ย บเทียบอัตราค่ าบริ หาร
จัดการกับบริ ษัทอื่น โดยอัตราค่าบริ หารจัดการเป็ น
อัตราใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็ นไปตามการค้ า
ปกติทวั่ ไป
บริษัททําสัญญาการให้ บริการกับบริ ษัท ซี เอส เอ็ม
แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด เพื่อให้ บริ การด้ าน
การแนะนํา จัดหา สํารวจ เปรี ยบเทียบผู้ออกแบบ
งานต่ าง ๆ และที่ป รึ ก ษาโครงการที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ
โครงการ ช่ ว ยติ ด ต่ อ ประสานงานและจัด เตรี ย ม
เอกสารต่าง ๆ ในการว่าจ้ างผู้ออกแบบงานต่าง ๆ
และที่ปรึกษาโครงการ โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่าย
ลั ก ษณะรายการเกี่ ย วโยง ประเภทรายการ
สนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไขการค้ า ทั่ว ไป
เนื่องจาก บริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบอัตราคาบริ หาร
จัดการกับบริ ษัทอื่น ที่บริ ษัทได้ มีการใช้ บริ การ โดย
อัตราค่าบริ หารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับอัตรา
ตลาดซึง่ เป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป
- ในระหว่างปี 2561 บริษัทให้ ก้ เู งินเพื่อใช้ ในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ เอททองหล่อ ซึง่ เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยในการปรับปรุงและตกแต่งห้ องพัก มียอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 25 ล้ าน
บาท โดยคิดอัตราดอกเบี ้ย MLR – 2.375 ต่อปี
(เทียบเท่าอัตราดอกเบี ้ยที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) เสนอให้ แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลา
กําหนดการกู้ยืม 2 ปี

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ า
รายการปี
2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด
- ดอกเบี ้ยรับ
- เป็ นบริษัทย่อย
- บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 84.98 - ลูกหนี ้อื่น
ของทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท - เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
พีที ทรี แลนด์ จํากัด
- ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ ( คุ ณ
จิรโมท พหูสตู ร และคุณสมชาย
ศิริเลิศพานิช) เป็ นกรรมการใน
บริษัท พีที ทรี แลนด์ จํากัด

บริษัท เจ ที เทน จํากัด
- ดอกเบี ้ยรับ
- เป็ นบริษัทย่อย
- บริ ษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 69.98 - ลูกหนี ้อื่น
ของทุน จดทะเบีย นของบริ ษั ท
เจ ที เทน จํากัด
- ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ฯ ( คุ ณ
จิรโมท พหูสตู ร และคุณสมชาย
ศิริเลิศพานิช) เป็ นกรรมการใน
บริษัท เจ ที เทน จํากัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

0.07
0.03
10.00

0.17
0.17

- ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทให้ ก้ เู งินเพื่อใช้ ในการ
พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พย์ โ ครงการของ ครอส ทู
ไวบ์ ภูเก็ต ป่ าตอง เซ็นเตอร์ ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การออกแบบและประเมินสภาพแวดล้ อ มก่อ น
การเริ่มโครงการก่อสร้ าง มียอดคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 10 ล้ านบาท โดยคิด
อัตราดอกเบี ้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่า
อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ธ นาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาจํ า กัด
(มหาชน) เสนอให้ แก่บริ ษัทย่อย) ระยะเวลา
กําหนดการกู้ยืม 2 ปี

- ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทให้ ก้ ูเงินเพื่อใช้ ใน
วางเงิ น มัด จํ า การเช่ า ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นจํานวน 9 ล้ านบาท มี โดย
คิดอัตราดอกเบี ้ย MLR – 2.375 ต่อปี (เทียบเท่า
อัต ราดอกเบี ย้ ที่ ธ นาคารกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาจํ า กัด
(มหาชน) เสนอให้ แก่บริ ษัทย่อย) ระยะเวลา
กํา หนดการกู้ยื ม 2 ปี ปั จ จุบันได้ จ่ า ยชํ า ระคื น
ครบจํานวนแล้ วในระหว่างปี 2561

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 3

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ า
รายการปี
2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส
อพาร์ ท เม้ น ท์ แอนด์ แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด
- เป็ นบริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 99
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วสิ
อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์ แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด
- กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร และคุณ
สมชาย ศิริเลิศพานิช) เป็ น
กรรมการในบริษัท แนเชอรัล
วิลล์ เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผู้บริหาร
คนสําคัญและบุคคลที่มีที่มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุ้น
รวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์
เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์
จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนบริษัท

- ค่าบริหารจัดการ

29.00

- ลูกหนี ้อื่น

17.26

- เจ้ าหนี ้อื่น

15.56

- รายการเช่าพื ้นทีอ่ าคาร เพือ่
ใช้ เป็ นสํานักงาน

2.78

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

บริ ษั ท ทํ า การจ้ า ง บริ ษั ท แนเชอรั ล วิ ล ล์
เซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ นท์ แอนด์ แมเนจเม้ น ท์
เพื่ อ ให้ เ ข้ า มาทํ า การบริ ห ารเซอร์ วิ ส อพาร์ ท
เม้ น ท์ โดยรายการดัง กล่ า วเข้ า ข่ า ยลัก ษณะ
รายการเกี่ ย วโยง ประเภทรายการสนับ สนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เนื่องจาก
บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราคาบริ หารจัดการ
กับ บริ ษั ท อื่น ที่ บริ ษั ทได้ มีก ารใช้ บ ริ ก าร โดย
อัตราค่าบริ หารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับ
อัตราตลาดซึง่ เป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป

บริ ษัททําสัญญาเช่าพื ้นที่อาคารสํานักงาน ชัน้
23 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ พื น้ ที่ ร วม
614.93 ตารางเมตร อัต ราค่า เช่ าเดือ นละ
215,225 บาท (350 บาทต่อตารางเมตร) โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงานของ
บริ ษัท โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะ
รายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ สนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เนื่องจาก
บริ ษั ท มี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาค่ า เช่ า อาคาร
สํ า นั ก งานในอาคารเดี ย วกั น และอาคาร
ใกล้ เ คี ย ง โดยราคาเช่ า เฉลี่ ย ที่ อื่ น อยู่ที่ 450
บาทต่อ ตารางเมตร ซึง่ เป็ นราคาที่สงู กว่าราคา
เช่าเฉลี่ยที่บริษัทได้ รับ

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 4

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์
บริษัท เทท เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์
จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-ผู้บริหารบริษัทฯ
(คุณณยศ ปิ สญ
ั ธนะกุล)
ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เทท
เอ็นเตอร์ ไพร้ ซ์คิดเป็ นร้ อยละ
99.98 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท

ลักษณะรายการ
- รายการซื ้ออาหารและ
เครื่องดื่ม เพือ่ ใช้ ในการ
รับรองการประชุมหรือจัด
งานเลี ้ยงตามวาระต่าง ๆ
- เจ้ าหนี ้การค้ า

บริษัท นารายณ์ภณ
ั ฑ์ จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
- รายการซื ้อสินค้ า ของที่
-กรรมการบริษัทฯ
ระลึก ของขวัญ, ของกํานัล
(คุณจิรโมท พหูสตู ร)
และกระเช้ าปี ใหม่
ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท
นารายณ์ภณ
ั ฑ์ จํากัดคิดเป็ น
ร้ อยละ 36.11 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)
1.45

0.01

5.92

ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษัททําการซือ้ สินค้ าจาก บริ ษัท เทท เอ็นเตอร์
ไพร้ ซ์ เพื่อใช้ อาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการ
ประชุ ม หรื อ จั ด งานเลี ย้ งตามวาระต่ า ง ๆ โดย
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไข
การค้ าทัว่ ไป เนื่องจากมีเงื่อนไขเครดิตชําระเงิน 30
วัน ซึง่ เหมือนกับบุคคลทัว่ ไปทุกประการ

บริ ษัททําการซื ้อสินค้ าจาก บริ ษัท นารายณ์ภัณฑ์
เพื่ อ ใช้ เป็ นของที่ ร ะลึก ของขวัญ ของกํ านัล และ
กระเช้ าปี ใหม่ ตามวาระโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ
โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว
โยง ประเภทรายการสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เนื่องจากมีเงื่อนไขเครดิตชําระ
เงิน 30 วัน ซึง่ เหมือนกับบุคคลทัว่ ไปทุกประการ

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 5

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอล
ลิตี ้ จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผู้บริหาร
คนสําคัญและบุคคลที่มีที่มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุ้น
รวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ
ฮอสพิทอลลิตี ้ จํากัด คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท

- รายการซื ้ออาหารและ
เครื่องดื่ม เพือ่ ใช้ ในการ
รับรองการประชุมหรือจัด
งานเลี ้ยงตามวาระต่าง ๆ

บริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-ผู้บริหารคนสําคัญ (คุณณยศ
ปิ สญ
ั ธนะกูล) และบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุ้น
รวมกันในบริษัท เซฟ ซีรี่ส์ จํากัด
คิดเป็ นร้ อยละ 9.25 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท

-

-เจ้ าหนี ้ทางการค้ า

ค่าบริการ
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
เจ้ าหนี ้เงินประกัน
ผลงาน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

มูลค่ ารายการ
ปี 2561
(ล้ านบาท)
2.64

0.27

126.25
8.61
7.55
3.92

ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษั ท ทํ า การซือ้ สิ น ค้ า จาก บริ ษั ท เอ็ น แอนด์ เจ
ฮอสพิ ท อลลิ ตี ้ เพื่ อ ใช้ อ าหารและเครื่ อ งดื่ ม ในการ
รับรองการประชุมหรื อ จัดงานเลีย้ งตามวาระต่าง ๆ
โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อ นไข
การค้ าทั่วไป เนื่องจากมีเงื่อนไขเครดิตชําระเงิน 30
วัน ซึง่ เหมือนกับบุคคลทัว่ ไปทุกประการ

บริ ษัททํ าซือ้ บริ การจาก บริ ษัท เซฟ ซีรี่ส์ จํา กัด ซึ่ง
เป็ นงานบริ การเกี่ยวกับงานระบบที่ใช้ ภายในอาคาร
และถือ เป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร โดย
รายการดัง กล่ าวเข้ าข่ ายลัก ษณะรายการเกี่ย วโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อ นไข
การค้ าทัว่ ไป เนื่องจาก บริษัทมีการเปรี ยบเทียบอัตรา
ค่าบริการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้ มีการใช้ บริ การ โดย
อัตราค่าบริ หารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับอัตรา
ตลาดซึง่ เป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 6

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการปี
2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้ นท์
จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ทอง
หล่อ แมเนจเม้ นท์ จํากัด คิด
เป็ นร้ อยละ 51 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท
บริษัท เชื ้อไพบูลย์สตีล จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท เชื ้อ
ไพบูลย์สตีล จํากัดคิดเป็ นร้ อย
ละ 22.84 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท

- ค่าบริหารจัดการ
- เจ้ าหนี ้อื่น

16.76
1.53

- เจ้ าหนี ้การค้ า
0.26

- ซื ้อวัสดุกอ่ สร้ าง
- เจ้ าหนี ้การค้ า

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

109.29
14.22

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัดทํา
การจ้ าง บริ ษัท ทองหล่อ แมเนจเม้ นท์ จํากัด ด้ าน
การบริ ห ารจั ด การเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ นท์ โดย
รายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง
ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไข
การค้ า ทั่ว ไป เนื่อ งจาก บริ ษั ท มีก ารเปรี ย บเที ย บ
อัตราค่าบริหารจัดการกับบริษัทอื่น ที่บริษัทได้ มีการ
ใช้ บ ริ ก าร โดยอัต ราค่ า บริ ห ารจัด การเป็ นอัต รา
ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็ นไปตามการค้ าปกติ
ทัว่ ไป
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ สั่ง ซื อ้ วัส ดุก่ อ สร้ างจาก
บริ ษัท เชือ้ ไพบูลย์ สตีล จํากัด ซึ่งเป็ นวัสดุที่ใช้ ใน
การก่อสร้ างอาคารและถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุน
ก่ อ สร้ างอาคาร โดยรายการดั ง กล่ า วเข้ าข่ า ย
ลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไขการค้ า ทั่ว ไป เนื่ อ งจาก
บริ ษั ท มี ก ารเปรี ย บเที ย บอั ต ราวั ส ดุ ก่ อ สร้ างกั บ
บริ ษัทอื่น ที่บริ ษัทได้ มีการใช้ บริ การ โดยอัตราค่า
บริ หารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึ่ง
เป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 7

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริษัท ไรท์แมน คอเปอร์ เรชัน่
จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไรท์
แมน คอเปอร์ เรชัน่ จํากัด คิด
เป็ นร้ อยละ 22 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท

- รายได้ ค่าเช่าพื ้นที่
- ลูกหนี ้การค้ า

0.58

- ลูกหนี ้อื่น

0.61
8.27
1.46

- ค่าบริหารจัดการ
- เจ้ าหนี ้อื่น

บริษัท ไรท์แมน ภัตตาคาร
- รายได้ ค่าเช่าและ
จํากัด
ค่าบริการ
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
- ลูกหนี ้อื่น
(คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุ้นรวมกันในบริษัท ไรท์
แมน ภัตตาคาร จํากัด คิดเป็ น
- ค่าบริหารจัดการ
ร้ อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท
- เจ้ าหนี ้อื่น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

0.01

3.80
0.10

14.72
1.67

-บริ ษัทได้ ทําสัญญาให้ เช่าพืน้ ที่ซงึ่ ใช้ สําหรับจัดตัง้
เป็ นสํานักงานอัตราค่าเช่าและค่าบริ การอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงานของบริ ษัท
โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยว
โยง ประเภทรายการสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี
เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
-บริ ษั ททํา การจ้ าง บริ ษัท ไรท์ แมน คอเปอร์ เ รชั่น
จํากัด เพื่อให้ เข้ ามาทําการบริ หารเซอร์ วิส อพาร์ ท
เม้ นท์ โดยรายการดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการ
เกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย
มี เ งื่ อ นไขการค้ าทั่ ว ไป เนื่ อ งจาก บริ ษั ท มี ก าร
เปรี ยบเทียบอัตราค่าบริ หารจัดการกับบริ ษัทอื่น ที่
บริษัทได้ มีการใช้ บริ การ โดยอัตราค่าบริ หารจัดการ
เป็ นอัต ราใกล้ เ คี ย งกับ อัต ราตลาดซึ่ง เป็ นไปตาม
การค้ าปกติทวั่ ไป
บริ ษัทได้ ทําสัญญาให้ เช่าพืน้ ที่ซึ่งใช้ สําหรั บจัดตัง้
เป็ นสํานักงานอัตราค่าเช่า และค่าบริ การอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นอาคารสํานักงานของบริ ษัท
และประกอบกิจการร้ านอาหารโดยรายการดังกล่าว
เข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
-บริษัททําการจ้ าง บริษัท ไรท์แมน ภัตตาคาร จํากัด
เพื่อให้ บริ การเกี่ยวกับการจัดเตรี ยมอาหารให้ แก่ผ้ ู
มาเข้ าพั ก ที่ เ ซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้ นท์ โดยรายการ
ดังกล่าวเข้ าข่ายลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภท
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อ นไขการค้ า
ทั่วไป เนื่องจาก บริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบอัตราค่า
บริ ห ารจั ด การกั บ บริ ษั ท อื่ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ มี ก ารใช้
บริ ก าร โดยอั ต ราค่ า บริ ห ารจั ด การเป็ นอั ต รา
ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็ นไปตามการค้ าปกติ
ทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 8

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์ ตี ้ จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผู้บริหารคนสําคัญและ
บุคคลที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุ้น
ทางอ้ อมผ่านบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
จํากัด รวมกันในบริษัท ทีอาร์อาร์ พรอพเพอร์
ตี ้ จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 45 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท

- ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
ตามสัญญาก่อสร้ าง
- เงินรับล่วงหน้ าค่า
ก่อสร้ าง

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผู้บริหารคนสําคัญและ
บุคคลที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุ้น
รวมกันในบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
จํากัด คิดเป็ นร้ อยละ 20.80 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท

- มูลค่างานระหว่าง
ก่อสร้ างที่ยงั ไม่เรียกเก็บ

20.67
130.17

-รายได้ ค่าก่อสร้ าง

- ลูกหนี ้เงินประกันผลงาน
ตามสัญญาก่อสร้ าง

1.62
6.64

- ลูกหนี ้การค้ า
- เงินรับล่วงหน้ าค่า
ก่อสร้ าง
-รายได้ ค่าก่อสร้ าง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

7.02

32.30
36.35
167.58

บริ ษัท ได้ ทํา สัญ ญาก่อ สร้ างอาคาร ที
อาร์ อาร์ บิลดิ ้ง โดยงานก่อสร้ างรวมถึง
งานโครงสร้ าง สถาปั ตย์และงานระบบ
ประกอบอาคาร โดยรายการดังกล่าว
เข้ าข่ า ยลั ก ษณะรายการเกี่ ย วโยง
ประเภทรายการสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ
โดยมี เ งื่ อ นไขการค้ า ทั่ว ไป เนื่ อ งจาก
บริษัทมีการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการ
กับบริ ษัทอื่น ที่บริ ษัทได้ มีการใช้ บริ การ
โดยอัต ราค่ า บริ ห ารจัด การเป็ นอัต รา
ใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึง่ เป็ นไปตาม
การค้ าปกติทวั่ ไป
บริ ษั ท ได้ เ ข้ าดํ า เนิ น การสํ า รวจพื น้ ที่
โครงการโรงงานนํ า้ ตาลสกลนครใน
ระหว่ า งปี 2560 และปั จจุ บั น อ ยู่
ระหว่างการก่อสร้ างอาคารโรงงาน โดย
รายการดั ง กล่ า วเข้ าข่ า ยลั ก ษณะ
รายการเกี่ ย วโยง ประเภทรายการ
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไข
การค้ า ทั่ว ไป เนื่ อ งจาก บริ ษั ท มี ก าร
เปรี ยบเทียบอัตราค่าบริ การกับบริ ษัท
อื่น ที่บริษัทได้ มีการใช้ บริการ โดยอัตรา
ค่าบริหารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับ
อัตราตลาดซึ่งเป็ นไปตามการค้ าปกติ
ทัว่ ไป

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 9

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2561

ความจําเป็ นของการทํารายการ

(ล้ านบาท)
บริษัท แฟต บราเธอร์ ส จํากัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
-กรรมการบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผู้บริหาร
คนสําคัญ

ค่าที่ปรึกษาระบบงานด้ าน
บริการรักษาความปลอดภัย
- คุณจิรศักดิ์ ตันสกุล
- ผู้บริหารคนสําคัญและบุคคล
ที่มีที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัท
(คู่สมรสของ
คุณณิชยา พหูสตู ร มี
ความสัมพันธ์คอื เป็ นพี่สาวคุณ
จิรโมท พหูสตู ร กรรมการ
บริษัทฯ)

- รายได้ ค่าบริการ
- เจ้ าหนี ้อื่น

0.01
0.18

- ค่าปรึกษาระบบงานด้ าน
บริการความปลอดภัย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

3.46

บริ ษัทได้ ให้ บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันให้ ยืมให้ เครื่ อง
รู ด บั ต รเพื่ อ ใช้ ในการรั บ เงิ น จากลู ก ค้ าก่ อ น
ระหว่ า งรอการดํ า เนิ น การรั บ เครื่ อ งโดยคิ ด
ค่าบริการในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าบริการที่ได้ รับ
จากการรู ดบัตร ราคาค่าบริ การจากธนาคารคิด
อัตราร้ อยละ 3 ซึง่ บริ ษัทได้ รับในราคาที่สูงกว่า
ราคาตลาดโดยรายการดั ง กล่ า วเข้ า ข่ า ย
ลั ก ษณะรายการเกี่ ย วโยง ประเภทรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้ าทั่วไป
เนื่ อ งจาก บริ ษั ท มี ก ารเปรี ย บเที ย บอั ต ราค่ า
บริ หารจัดการกับบริ ษัทอื่น ที่บริ ษัทได้ มีการใช้
บริ ก าร โดยอัต ราค่ า บริ ห ารจัด การเป็ นอัต รา
ใกล้ เ คี ยงกับอัต ราตลาดซึ่ง เป็ นไปตามการค้ า
ปกติทวั่ ไป
บริ ษั ท ทํ า สัญ ญาที่ ป รึ ก ษางานระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย การตลาด การจัด ซือ้ และจัด จ้ า ง โดยมี
วัต ถุประสงค์ เพื่ อ ปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ งานระบบรั ก ษา
ความปลอดภัย การตลาด และการจัดซื ้อจัดจ้ างแก่
ผู้บริ หารของบริ ษัท โดยรายการดังกล่าวเข้ า ข่าย
ลักษณะรายการเกี่ยวโยง ประเภทรายการสนับสนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไขการค้ า ทั่ว ไป เนื่ อ งจาก
บริ ษัทมีการเปรี ยบเทียบอัตราคาบริ หารจัดการกับ
บริ ษัท อื่น ที่ บริ ษัท ได้ มีก ารใช้ บ ริ ก าร โดยอัต ราค่ า
บริ หารจัดการเป็ นอัตราใกล้ เคียงกับอัตราตลาดซึ่ง
เป็ นไปตามการค้ าปกติทวั่ ไป

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 10

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ และความสัมพันธ์
ค่าเช่าที่ดิน
- คุณกมล ว่องกุศลกิจ
- คุณสุขมุ พหูสตู ร
- คุณจิรโมท พหูสตู ร
- คุณณิชยา พหูสตู ร
- คุณสุจิตต์ มัน่ คงเจริญ

ลักษณะรายการ

- ค่าเช่าที่ดิน

มูลค่ ารายการปี
2561
(ล้ านบาท)
0.33
0.03
0.03
0.03
0.03

ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัททําสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้ องกัน จํานวน 2 สัญญา
สัญญาที่ 1 - จํานวนพื ้นที่ 3 ไร่ 25 ตารางวา อยู่
ที่ ต.เชียงรากน้ อย อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อให้ ผ้ เู ช่าได้ ใช้ สถานที่ในการดําเนินการประกอบ
วัสดุ อุปกรณ์ โดยมีอตั ราค่าเช่า เดือนละ 24,000
บาท มีกําหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
1 กรกฏาคม 2561 ถึง 31 กรกฏาคม 2564
สัญญาที่ 2 - จํานวนพื ้นที่ 2 ไร่ 4 ตารางวา
ตังอยู
้ ท่ ี่ อ. ลาดยาว อ. บางซือ่ จ. กรุงเทพฯ เพือ่ ให้ ผ้ ู
เช่าได้ ใช้ สถานที่ในการก่อสร้ างบ้ านพักคนงาน โดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 110,000 บาท มีระยะเวลาการ
เช่าตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บริ ษัทได้ ดําเนินการด้ วยความระมัดระวังในการทํารายการระหว่างกัน ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท และ
ของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เป็ นไปตามหลักการ/เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
ของธุรกิจ ได้ กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้ า รวมทังเป็
้ นราคาเดียวกับการทํา
รายการกับบุคคลภายนอกโดยบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ริ ายการต่าง ๆ เช่นเดียวกับกรณีลกู ค้ าทัว่ ไป
ทัง้ นี ้ รายการระหว่างกันจะได้ รับการพิจ ารณาภายในกรอบจริ ยธรรมที่ดี และภายใต้ ข้อกํ าหนดของตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ซึ่ ง
ประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มี ความเป็ นอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กํากับดูแล โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการระหว่างกันเป็ นรายการค้ าลักษณะปกติ เป็ นราคาเดียวกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอกและมีการดําเนินการขออนุมตั ิและเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเป็ นไปหลักเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเพียงพอ
แล้ ว

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 11

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ขัน้ ตอนในการทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทให้ ความสํ าคัญในการพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจัดมาตรการการอนุมตั ิรายการให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะต้ องพิจ ารณาเห็ นชอบกับการทํ ารายการดังกล่าวด้ วย สํ าหรั บการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทในวาระที่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย กรรมการท่านนันจะไม่
้
เข้ าร่ วมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงใน
วาระนัน้ ๆ เพื่อให้ ที่ประชุมอภิปรายและลงมติด้วยความอิสระ
นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การทํารายการระหว่างกันในอนาคตเป็ นไปตามการดําเนินธุรกิจทัว่ ไปของบริ ษัท โดยมีนโยบายและขันตอน
้
ต่าง ๆ เป็ นไปและสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของกฎหมายและตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทังการได้
้
มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ การทํารายการระหว่างกัน บริ ษัทได้ คํานึงถึง ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ ผลประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษัท และของผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเป็ นสําคัญ

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 หัวข้ อ 12 หน้ า 12

สวนที่ 3
ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

013. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.1 ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
13.1.1 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างหมุนเวียน

หน่วย : บาท
2560

2559

756,455,476
992,267,189
1,282,680,203
124,342,457
114,230,589

7.35%
9.64%
12.46%
1.21%
1.11%

436,374,051
1,545,667,693
1,039,258,200
66,904,623
126,013,524

4.39%
15.56%
10.46%
0.67%
1.27%

500,280,875
1,249,056,974
855,354,845
54,097,924
167,005,067

5.25%
13.12%
8.98%
0.57%
1.75%

730,136,325
140,471,998
208,952,514

7.09%
1.36%
2.03%

806,735,574
115,716,631
125,137,171

8.12%
1.17%
1.26%

255,440,212
143,882,897
481,897,426

2.68%
1.51%
5.06%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

4,349,536,751

42.25%

4,261,807,467

42.91%

3,707,016,220

38.93%

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

729,162,599
187,053
19,573,219
506,972,751
3,318,874
4,157,026,534
382,946,321
9,756,369
34,205,746
86,213,747
15,919,221

7.08%
0.00%
0.19%
4.92%
0.03%
40.38%
3.72%
0.09%
0.33%
0.84%
0.15%

578,819,795
235,417
186,724
437,685,328
103,239,914
4,037,006,465
309,979,465
10,337,554
41,874,310
133,995,338
15,786,151

5.83%
0.00%
0.00%
4.41%
1.04%
40.65%
3.12%
0.10%
0.42%
1.35%
0.16%

556,268,375
275,905
48,370,577
323,797,996
103,522,587
4,019,827,343
330,133,100
12,771,635
245,534,393
139,562,599
36,139,384

5.84%
0.00%
0.51%
3.40%
1.09%
42.21%
3.47%
0.13%
2.58%
1.47%
0.38%

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

5,945,282,434

57.75%

5,669,146,461

57.09%

5,816,203,894

61.07%

10,294,819,185 100.00%

9,930,953,928

100.00%

9,523,220,114

100.00%

มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู้ ับเหมาช่วง

รวมสินทรัพย์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 1

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ2559
2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่วนเงินกูย้ มื ระยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรี ยกคืนได้ทนั ที
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมาช่วง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น

หน่วย : บาท

2560

2559

100,040,341
416,615,656
352,940,418
-

0.97%
4.05%
3.43%
-

100,501,702
293,999,896
848,778,382
25,216,606

1.01%
2.96%
8.55%
0.25%

1,805,838
430,848,849
832,158,084
26,579,566

0.02%
4.52%
8.74%
0.28%

497,481,936
108,189,353

4.83%
1.05%

119,600,000

1.20%

116,000,000

1.22%

650,029,888
319,025,896
123,070,616
621,936
8,023,917

6.31%
3.10%
1.20%
0.01%
0.08%

615,358,276
310,242,930
115,646,378
10,576,125
22,969,122

6.20%
3.12%
1.16%
0.11%
0.23%

29,838,566
160,000,000
881,589,758
315,191,280
71,300,257
25,748,000

0.31%
1.68%
9.26%
3.31%
0.75%
0.27%

26,394,484

0.26%

27,777,433

0.28%

29,320,671

0.31%

25.28%

2,490,666,850

25.08%

2,920,380,869

30.67%

1,331,402,022
49,084,647
168,465,337

12.93%
0.48%
1.64%

1,604,958,301
35,468,786
162,954,341

16.16%
0.36%
1.64%

1,590,629,524
20,278,623
139,625,033

16.70%
0.21%
1.47%

58,465,404

0.57%

54,743,552

0.55%

29,384,108

0.31%

20,296,669

0.20%

18,452,712

0.19%

20,729,303

0.22%

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

1,627,714,079

15.81%

1,876,577,692

18.90%

1,800,646,591

18.91%

รวมหนีส้ ิน

4,230,148,520

41.09%

4,367,244,542

43.98%

4,721,027,460

49.57%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจํารับจากลูกค้า

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2,602,434,441

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ2559
2561

หน่วย : บาท

2560

2559

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

1,600,000,000

15.54%

1,600,000,000

16.11%

1,600,000,000

16.80%

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

1,600,000,000

15.54%

1,600,000,000

16.11%

1,600,000,000

16.80%

(4,767,321)

(0.05%)

-

-

23,744

0.00%

23,744

0.00%

23,744

0.00%

หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุ้นทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร

(6,869,861)

-0.07%

(6,869,861)

-0.07%

-

-

160,000,000
4,767,321
3,340,740,550

1.55%
0.05%
32.45%

160,000,000
2,984,005,581

1.61%
30.05%

158,551,365
2,218,650,843

1.66%
23.30%

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

405,931,990

3.94%

285,657,747

2.88%

267,616,610

2.81%

5,499,826,423

53.42%

5,022,817,211

50.58%

4,244,842,562

44.57%

564,844,242

5.49%

540,892,175

5.45%

557,350,092

5.85%

6,064,670,665

58.91%

5,563,709,386

56.02%

4,802,192,654

50.43%

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสียที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 3

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561

หน่วย : บาท

2560

2559

รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชี ทรัพย์สิน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
รายได้อื่น

6,789,351,236
419,764,912
141,474,899
3,605,558
74,111,634

91.40%
5.65%
1.90%
0.05%
1.00%

8,675,334,236
389,258,548
8,372,585
6,424,741
77,308,097

94.74%
4.25%
0.09%
0.07%
0.84%

7,504,937,341
338,099,168
4,065,009
7,229,443
58,509,948
40,991,973
71,119,091

93.52%
4.21%
0.05%
0.09%
0.73%
0.51%
0.89%

รวมรายได้

7,428,308,239

100%

9,156,698,207

100%

8,024,951,973

100%

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนจากการก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

5,757,493,293
276,096,283
32,672,595
519,324,600
17,741,931
69,183,595

73.12%
3.51%
0.41%
6.60%
0.23%
0.88%

7,011,585,967
258,432,749
35,159,004
488,164,880
34,690,205
66,063,068

89.05%
3.28%
0.45%
6.20%
0.44%
0.84%

6,259,790,175
215,172,125
13,352,390
418,923,320
52,822,800
64,582,913

79.50%
2.73%
0.17%
5.32%
0.67%
0.82%

รวมค่าใช้ จ่าย

6,672,512,297

84.75%

7,894,095,873

100.26%

7,024,643,723

89.22%

(48,364)

0.00%

(40,488)

0.00%

(40,582)

0.00%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

755,747,578
164,907,091

9.60%
2.09%

1,262,561,846
277,413,382

16.04%
3.52%

1,000,267,668
151,360,107

12.70%
1.92%

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

590,840,487

7.50%

985,148,464

12.51%

848,907,561

10.78%

ส่ วนแบ่ งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 4

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษี
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

หน่วย : บาท

2560

2559

120,274,243

1.53%

18,041,137.00

0.23%

130,389,253

1.66%

11,293,670
131,567,913

0.14%
1.67%

(1,629,448)
16,411,689

(0.02%)
0.21%

(527,047)
129,862,206

(0.01%)
1.65%

722,408,400

9.18%

1,001,560,153

12.72%

978,769,767

12.43%

622,208,620
(31,368,133)

7.90%
(0.40%)

1,008,412,242
(23,263,778)

12.81%
(0.30%)

867,234,795
(18,327,234)

11.01%
(0.23%)

590,840,487

7.50%

985,148,464

12.51%

848,907,561

10.78%

753,776,533
(31,368,133)

9.57%
(0.40%)

1,024,823,931
(23,263,778)

13.02%
(0.30%)

997,097,001
(18,327,234)

12.66%
(0.23%)

722,408,400

9.18%

1,001,560,153

12.72%

978,769,767

12.43%

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน):ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม:ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

0.39

0.63

0.54

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 5

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
รายการปรับปรุง
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้ สงสัยจะสูญ
หนี้ สูญ
โอนกลับค่าเผื่อลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการตีราคาเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอาคารและอุปกรณ์
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุน จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้าง
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยปี ก่อน ๆที่ถูกประเมิน
ประมาณการหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู ้ ับเหมาช่วง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

หน่วย : บาท

2561

2560

2559

590,840,487

985,148,464

848,907,561

(4,280)
6,058,978
75,713
(844,084)
336,571,801
(25,216,606)
(3,605,558)
69,183,595
(9,773,263)
(141,474,899)
48,364
2,356,746
1,746,401
11,611,521
22,726,598
164,907,091
1,025,208,605

(57,600)
551,186
360,338,582
(6,424,741)
66,063,068
(13,989,816)
(6,538,638)
(1,362,960)
40,488
23,300,000
244,873
8,837,174
25,359,444
24,387,577
277,413,382
1,743,310,483

(40,991,973)
31,964,194
5,405,231
295,151,137
(7,229,443)
64,582,913
(8,741,945)
(3,844,118)
(124,490)
40,582
(5,052,523)
15,336,535
22,875,774
151,435,743
1,369,715,178

(249,367,390)
(60,072,920)
(57,504,488)
76,454,657
(23,911,283)
(83,815,343)

(184,036,835)
(11,081,044)
(72,895,790)
(551,295,362)
28,166,266
345,191,175

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

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 6

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมาช่วง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้างฯ
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
จ่ายคืนภาษีเงินได้ของบริ ษทั ย่อยปี ก่อนๆที่ถูกประเมิน
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสิ ทธิการเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขายอุปกรณ์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

หน่วย : บาท

2561

2560

2559

(133,070)
122,615,760
(496,474,292)
34,671,612
8,782,966
7,424,238
419,916
(65,557)
(17,301,951)
(7,889,669)
275,628,111
(220,989,411)
33,089,342

20,353,234
(136,848,952)
27,958,014
(266,231,482)
(4,948,350)
44,346,121
(2,461,338)
(1,358,492)
(26,078,878)
949,018,917
(264,639,424)
(2,590,262)
206,032,479

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)
1,852,618,306
(242,556,325)
-

87,728,042

887,821,710

1,610,061,981

3,226,006
(1,742,738,861)
2,305,912,628
(470,027,935)
(93,120,491)
(6,470,612)
261,428,969
20,608,467
28,395,096

6,626,636
(1,994,543,703)
1,711,922,800
48,183,853
(354,386,533)
(3,387,453)
9,665,310
5,567,261

8,232,581
(2,539,130,209)
2,216,765,975
(48,370,577.00)
(2,747,669,099)
(11,920,070)

307,213,267

(570,351,829)

(3,016,879,000)

7,669,088
97,543,311

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 7

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นบริ ษทั
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายชําระเงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน

2560

2559

(65,573,061)
(271,893,351)
(461,361)
2,500,000
(2,500,000)
303,200,000
(90,684,990)
(4,767,321)

(68,119,359)
(239,979,421)
(444,323)
99,140,187
(160,000,000)
55,700,000
(37,771,223)
-

(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)
-

55,320,200

-

-

เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้

-

-

(350,000,000)

เงินสดจ่ายจากส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

(64,000)

-

จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

-

(29,838,566)

(33,907,987)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(74,859,884)

(381,376,705)

1,259,609,202

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

320,081,425
436,374,051

(63,906,824)
500,280,875

(147,207,817)
644,324,258

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

756,455,476

436,374,051

497,116,441

-

-

505,611

การได้มาซึ่ งส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

รายการที่ไม่ กระทบเงินสด
ดอกเบี้ยจ่ายที่บนั ทึกเป็ นต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้ าง

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3 หัวข้อ 13 หน้า 8

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา
ก่อสร้าง
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยงั ไม่
เรี ยกเก็บจากลูกค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่ครบกําหนดรับ
ชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู้ ับเหมาช่วง
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

หน่วย : บาท

2560

2559

674,797,266
991,425,263
1,277,118,194
94,166,102

8.61%
12.65%
16.29%
1.20%

375,899,459
1,544,836,135
1,042,578,744
62,509,695

4.90%
20.16%
13.60%
0.82%

430,675,732
1,208,713,126
849,092,342
61,029,426

5.96%
16.73%
11.75%
0.84%

114,230,589

1.46%

126,013,524

1.64%

167,005,067

2.31%

730,136,325
35,000,000

9.32%
0.45%

806,735,574
-

10.53%

255,440,212

3.53%

-

-

-

-

-

-

-

85,000,000

1.18%

139,361,809
208,925,514

1.78%
2.67%

114,794,323
125,137,171

1.50%
1.63%

143,448,000
468,826,295

1.99%
6.49%

4,265,188,062

54.42%

4,198,504,625

54.78%

3,669,230,199

50.77%

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้ าง-สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

1,155,743,500
19,573,219
509,454,000
729,162,599
3,318,874
757,636,201
289,825,831
7,981,087
24,092,947
66,212,727
9,423,190

14.75%
0.25%
6.50%
9.30%
0.00%
0.04%
9.67%
3.70%
0.10%
0.31%
0.84%
0.12%

1,010,063,700
186,724
438,377,841
578,819,795
103,239,914
860,528,811
309,979,465
5,701,910
34,687,535
113,994,328
10,291,175

13.18%
0.00%
5.72%
7.55%
0.00%
1.35%
11.23%
4.04%
0.07%
0.45%
1.49%
0.13%

809,999,700
48,370,577
323,797,996
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

11.21%
0.67%
4.48%
7.70%
0.55%
1.43%
13.06%
4.57%
0.09%
3.32%
1.65%
0.49%

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,572,424,175

45.58%

3,465,871,198

45.22%

3,557,280,867

49.23%

รวมสิ นทรัพย์

7,837,612,237

100.00%

7,664,375,823

100.00%

7,226,511,066

100.00%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
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บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ ตามแผนปรับโครงสร้ างหนี้ที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมาช่วง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สินระยะสั้น

หน่วย : บาท
2560

2559

99,140,187
406,893,153
297,454,735

1.37%
5.63%
4.12%

99,140,187
286,179,083
787,995,600

1.37%
3.96%
10.90%

428,260,936
784,925,900

5.93%
10.86%

-

-

25,216,606

0.35%

26,579,566

0.37%

-

-

-

-

29,838,566

0.41%

650,029,888
319,025,896
123,070,616
8,023,917

8.29%
4.07%
1.57%
0.10%

615,358,276
310,242,930
115,646,378
10,576,125
22,969,122

8.03%
4.05%
1.51%
0.14%
0.30%

160,000,000
881,589,758
315,191,280
71,300,257
25,748,000

2.21%
12.20%
4.36%
0.99%
0.36%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7,498,851

0.10%

7,457,759

0.10%

8,816,252

0.12%

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

1,911,137,243

24.38%

2,280,782,066

29.76%

2,732,250,515

37.81%

49,084,647
163,782,879

0.63%
2.09%

35,468,786
158,707,660

0.46%
2.07%

20,278,623
136,570,252

0.28%
1.89%

58,465,404

0.75%

54,743,552

0.71%

29,384,108

0.41%

271,332,930

3.46%

248,919,998

3.25%

186,232,983

2.58%

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2,182,470,173 27.85%

2,529,702,064 33.01%

2,918,483,498 40.39%
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บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561

หน่วย : บาท
2560

2559

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

1,600,000,000

20.41%

1,600,000,000

22.14%

1,600,000,000

22.14%

ทุนที่ออกและชําระแล้ว

1,600,000,000

20.41%

1,600,000,000

22.14%

1,600,000,000

22.14%

( 4,767,321 )

(0.06%)

-

-

-

-

23,744

0.00%

23,744

0.00%

23,744

0.00%

160,000,000
4,767,321
3,489,186,330

2.04%
0.06%
44.52%

160,000,000
3,088,992,268

2.21%
42.75%

158,551,365
2,281,835,849

2.19%
31.58%

405,931,990

5.18%

285,657,747

3.95%

267,616,610

3.70%

5,655,142,064

72.15%

5,134,673,759

71.05%

4,308,027,568

59.61%

-

-

-

-

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

5,655,142,064

72.15%

5,134,673,759

71.05%

4,308,027,568

59.61%

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

7,837,612,237

100.00%

7,664,375,823

100.00%

7,226,511,066

100.00%

หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
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บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561
รายได้
รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การห้องพัก
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชี ทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินชดเชยค่าเสี ยหาย
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ

หน่วย : บาท

2560

2559

6,815,680,593
114,249,212
146,684,876
4,793,905
-

95.21%
1.60%
2.05%
0.07%
-

8,702,513,812
119,383,190
8,372,585
10,256,369
-

97.95%
1.34%
0.09%
0.12%
-

7,504,937,341
117,180,424
4,065,009
11,398,334
58,509,948
40,991,973

96.43%
1.51%
0.05%
0.15%
0.75%
0.53%

รายได้อื่น

77,266,369

1.08%

44,432,799

0.50%

45,765,264

0.59%

รวมรายได้

7,158,674,955

100.00%

8,884,958,755

100.00%

7,782,848,293

100.00%

ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนจากการก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายจากการให้บริ การห้องพัก
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน

5,783,822,650
91,302,401
19,957,936
412,418,611
17,710,931
2,974,206

82.68%
1.31%
0.29%
5.90%
0.25%
0.04%

7,038,253,243
86,550,616
20,328,017
384,790,913
25,853,030
1,656,536

81.77%
1.01%
0.24%
4.47%
0.30%
0.02%

6,259,790,175
82,361,983
18,723,939
305,597,918
53,263,424
15,683,365

82.02%
1.08%
0.25%
4.00%
0.70%
0.21%

รวมค่าใช้ จ่าย

6,328,186,735

90.47%

7,557,432,355

87.80%

6,735,420,804

88.26%

ส่ วนแบ่ งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

830,488,220

11.87%

1,327,526,400

15.42%

1,047,427,489

13.72%

163,559,845

2.34%

277,413,382

3.22%

151,191,451

1.98%

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

666,928,375

9.53%

1,050,113,018

12.20%

896,236,038

11.74%

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

-

-

-

-

-

-
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บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปใน
กําไรหรือขาดทุน
ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี

หน่วย : บาท
2560

2559

120,274,243

1.72%

18,041,137

0.21%

130,389,253

1.71%

10,033,008

0.14%

(1,528,543)

(0.02%)

(1,237,532)

(0.02%)

130,307,251

1.86%

16,512,594

0.19%

129,151,721

1.69%

666,928,375

9.53%

1,050,113,018

12.20%

896,236,038

11.74%

-

-

-

-

-

-

666,928,375

9.53%

1,050,113,018

12.20%

896,236,038

11.74%

797,235,626

11.40%

1,066,625,612

12.39%

1,025,387,759

13.44%

-

-

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน):ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ ควบคุม
การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม:ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ ควบคุม

797,235,626

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

0.42

11.40%

-

1,066,625,612 12.39%
0.66

1,025,387,759 13.44%
0.56
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บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

2561

2560

2559

666,928,375

1,050,113,018

896,236,038

(4,280)
6,058,978
44,712
(844,084)
219,919,948
(25,216,606)
(4,793,905)
2,974,206
984,445

(57,600)
551,186
244,846,710
(10,256,369)
1,656,536
244,873

(40,991,973)
31,971,957
5,405,231
210,386,299
(11,398,334)
15,683,365
-

(9,762,895)
(146,684,876)
-

(14,171,012)
(7,388,833)
(1,362,960)
-

11,611,521

25,359,444

(8,405,597)
(3,878,990)
(124,490)
549,700
-

2,356,746
-

23,300,000
-

21,030,159

23,234,129

(5,052,523)
15,336,535
20,817,968

163,559,845

277,413,382

151,191,451

908,162,289

1,613,482,504

1,277,726,637

(240,453,836)
(33,931,387)
(59,293,224)
76,454,657
(23,723,402)
(83,815,343)
867,985

(193,619,882)
(77,673)
(73,588,302)
(551,295,362)
28,653,678
332,120,043
24,759,350

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

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
รายการปรับปรุง
โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
หนี้ สงสัยจะสูญ
หนี้ สูญ
โอนกลับเผื่อลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับเจ้าหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชี อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากการตัดบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกัน
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)
ประมาณการผลขาดทุนจากภาระตามสัญญาร่ วมค้า (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู้ ับเหมาช่วง
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)
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บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559
2561
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน (ต่ อ)
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมาช่วง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกํากับภาษี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้างฯ
จ่ายชําระประมาณการหนี้สินระยะสั้น
จ่ายชําระหนี้ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
จ่ายชําระหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รับชําระคืนเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จ่ายเงินทดรองค่าสิ ทธิการเช่าที่ดินรอการจดทะเบียนฯ
รับคืนเงินทดรองค่าสิ ทธิการเช่าที่ดินรอการจดทะเบียนฯ
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ขายอุปกรณ์
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

หน่วย : บาท
2560

2559

120,714,070
(490,540,865)
34,671,612
8,782,966
7,424,238
(65,557)
(17,301,951)
(7,889,669)
(3,413,680)
196,648,903
(216,576,121)
33,089,342

(142,081,853)
14,412,452
(266,231,482)
(4,948,350)
44,346,121
(1,358,492)
(26,078,878)
(3,007,400)
795,486,474
(256,387,990)
205,844,963

89,306,281
23,792,541
318,696,559
11,111,217
(27,490,367)
227,342
(31,800,000)
(777,700)
1,702,574,265
(240,055,322)
-

13,162,124

744,943,447

1,462,518,943

4,054,247
(1,742,738,861)
2,305,912,628
(190,000,000)
155,000,000
(145,679,800)
(127,261,033)
(6,275,099)
(9,000,000)
9,000,000
261,428,969
19,560,198
28,395,106

10,781,323
(1,994,543,703)
1,672,591,706
48,183,853
(88,000,000)
213,000,000
(200,064,000)
(140,060,082)
(2,220,830)
9,440,410
5,567,267

12,275,984
(2,489,122,709)
2,206,765,975
(48,370,577)
30,000,000
(30,000,000)
(40,000,000)
(599,400,000)
(219,259,913)
(3,824,477)
7,669,088
117,544,315

562,396,355

(465,324,056)

(1,055,722,314)
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บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

2561

2560

2559

(271,893,351)
(4,767,321)

(3,717,863)
(239,979,421)
99,140,187
(160,000,000)
-

(15,659,158)
(191,965,468)
160,000,000
(160,000,000)
(350,000,000)
-

-

(29,838,566)

(33,907,987)

(276,660,672)

(334,395,663)

(591,532,613)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ

298,897,807

(54,776,272)

(184,735,984)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

375,899,459

430,675,731

615,411,715

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

674,797,266

375,899,459

430,675,731

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผลให้ผถู้ ือหุ้นบริ ษทั
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
จ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

13.1.2 อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นต้น (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (%)
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2559

2561

2560

2559

1.67
1.16
6.16
59.27
47.36
7.71
17.07
21.38
45.60

1.71
1.21
9.29
39.29
56.28
6.49
20.16
18.11
27.67

1.27
0.89
7.94
45.97
45.91
7.95
13.95
26.16
27.76

2.23
1.54
5.93
61.55
46.39
7.87
17.01
21.46
47.96

1.84
1.30
9.05
40.31
55.34
6.60
20.00
18.25
28.66

1.03
0.91
7.75
47.10
45.08
8.10
13.72
26.60
28.60

16.31
10.48
7.95
11.23

19.80
13.93
10.76
21.26

17.44
12.75
10.58
22.10

15.22
11.98
9.32
12.36

19.24
15.05
11.82
22.24

16.79
13.74
11.52
23.03
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ตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของสิ นทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)
อัตราส่ วนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เท่า)

5.84
21.97
0.73

10.13
32.75
0.94

10.45
41.08
0.99

8.60
106.59
0.92

14.10
140.93
1.19

13.18
118.77
1.14

0.41
0.70
1.27

0.44
0.78
13.44

0.50
0.98
24.93

0.28
0.39
4.43

0.33
0.49
449.70

0.40
0.68
93.25

สู ตรการคํานวณอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน

อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)

ต้นทุนขายสิ นค้า + ค่าใช้จ่ายในการขาย
สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย

อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

ต้นทุนขายสิ นค้า + ค่าใช้จ่ายในการขาย
เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
365
อัตราส่ วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ (เท่า)

อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)

เงินสด + เงินลงทุนชัว่ คราว + ลูกหนี้สุทธิ
รวมหนี้สินหมุนเวียน

อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

ขายสุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผือ่ เฉลี่ย

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

365
อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

Cash Cycle (วัน)

365
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้ + ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตั้น (%)

รายได้ - ต้นทุน

อัตรากําไรสุ ทธิ (%)

กําไรขาดทุนสุ ทธิ

รายได้
อัตรากําไรจากการดําเนิ นงาน (%)

รายได้รวม

กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (%)

กําไรขาดทุนสุ ทธิ
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่เฉลี่ย

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

กําไรสุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์เฉลี่ย
อัตราหมุนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร (%)

กําไรสุ ทธิ + ค่าเสื่ อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เฉลี่ย

รวมรายได้
รวมสิ นทรัพย์เฉลี่ย

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของสิ นทรัพย์ (เท่า)

รวมหนี้สิน
รวมสิ นทรัพย์

อัตราส่ วนความสามารถการชําระดอกเบี้ย (เท่า)

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (เท่า)

รวมหนี้สิน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
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14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ MD&A
การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดํ าเนิ นงานตามงบการเงิ น รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีกําไรสุทธิ
จํ านวน 590.84 ล้ านบาท ในขณะที่ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 บริ ษัทมี ผลกํ าไรสุทธิ สํ าหรั บปี 985.15
ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรลดลง 394.31 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 40.03 รายได้ หลักจากการก่อสร้ างลดลงที่ลดลง
เป็ นผลมาจากการกลับสูว่ งจรทางธุรกิจเข้ าสูข่ นเริ
ั ้ ่มต้ นอีกครัง้ ของวงจรการก่อสร้ างจากที่เคยเติบโตมาตลอด
ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้ องกับการรับรู้ รายได้ ของบริ ษัท กล่าวคือถ้ าบริ ษัทอยู่ในช่วงเริ่ มต้ น
การก่อสร้ าง ความก้ าวหน้ าของงานก่อสร้ างในระดับรากฐานหรื องานใต้ พื ้นดิน ย่อมมีความคืบหน้ าน้ อยกว่า
งานก่อสร้ างที่บนพื ้นดินที่สามารถเดินหน้ าก่อสร้ างได้ รวดเร็ วกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีงานก่อสร้ างที่ยงั
ไม่ได้ สง่ มอบงานในปี 2561 รวม 29 โครงการ คิดเป็ นมูลค่างานทังหมดประมาณ
้
22,738 ล้ านบาท มีมลู ค่า
งานคงเหลือจํานวน 10,357 ล้ านบาท และในระหว่างปี 2561 บริ ษัทยังคงได้ รับความไว้ วางใจทังจากลู
้
กค้ า
เก่าและลูกค้ าใหม่ ที่ ได้ มอบหมายให้ บริ ษัทเข้ ารับงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ เนื่ องมาจากการปฏิบตั ิงานการ
ก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงานที่กําหนด การรักษามาตรฐานงาน การปฏิบตั ิตามสัญญา การพัฒนาบุคคลากร
และเทคโนโลยีการก่อสร้ าง และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2561 บริ ษัท
ได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างโครงการใหม่ ดังนี ้
- โครงการพักอาศัย

จํานวน 5 โครงการ

มูลค่ารวม 2,087 ล้ านบาท

- โครงการอาคารสํานักงาน/อาคารพานิชย์ จํานวน 4 โครงการ

มูลค่ารวม 3,123 ล้ านบาท

- โครงการศูนย์การค้ า ช๊ อปปิ ง้ มอลล์

จํานวน 1 โครงการ

มูลค่ารวม 1,766 ล้ านบาท

จํานวน 10 โครงการ

มูลค่ารวม 6,976 ล้ านบาท

รวม

รายได้ ค่า ก่ อ สร้ างลดลง 1,885.98 ล้ า นบาทหรื อ ลดลงคิด เป็ นร้ อยละ 21.74 ปี 2561 จํ า นวน
6,789.35 ล้ านบาท ปี 2560 จํานวน 8,675.33 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นผลมาจากบริ ษัทมีโครงการก่อสร้ างที่เริ่ ม
โครงการและอยู่ในขันตอนการวางรากฐานของโครงการในปี
้
2561 จํานวน 10 โครงการซึ่งกลุ่มรายได้ หลัก
คือ โครงการก่อสร้ างประเภทงานอาคารที่ พกั อาศัย โครงการก่อสร้ างอาคารสํ านักงาน โครงการก่อสร้ าง
ศูนย์การค้ า ช้ อปปิ ง้ มอลล์ และโครงการก่อสร้ างโรงแรมโดยคิดเป็ นร้ อยละ 72.02 ร้ อยละ14.18 ร้ อยละ 8.57
และร้ อยละ 5.23 ตามลําดับ
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รายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึน้ 30.51 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้ อยละ 7.84 ปี 2561 จํ านวน
419.76 ล้ านบาท ปี 2560 จํานวน 389.26 ล้ านบาท ซึ่งรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นจากบริ ษัท
ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํ ากัด จํ านวน 26.30 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 86.20 ของรายได้ ที
เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
และกลุม่ พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์นี ้ถือเป็ นธุรกิจกลุ่มรองที่สร้ างรายได้ ให้ แก่กลุ่มบริ ษัทได้ เป็ น
อย่างดี โดยมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยของธุรกิจบริ การของกลุม่ บริษัทเท่ากับร้ อยละ74.46
สํ าหรั บสัดส่วนต้ นทุนจากการก่ อสร้ างต่อรายได้ จ ากการก่ อสร้ างมี สัดส่วนลดลงเมื่ อเปรี ยบเที ยบ
ระหว่างปี ในปี 2561 สัดส่วนดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 84.80 สําหรับปี 2560 สัดส่วนฯ เท่ากับร้ อยละ 80.82
หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.98 เนื่องมาจากราคาต้ นทุนวัสดุก่อสร้ าง และค่าแรงงานในการก่อสร้ าง ที่ถือ
เป็ นต้ นทุนหลักอยู่ในช่วงทรงตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการวางแผนควบคุมราคา
วัสดุก่อสร้ างที่ถือเป็ นต้ นทุนหลักของกิจการโดยมีการวิเคราะห์ แนวโน้ มของราคาวัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง
ควบคูก่ บั ปริ มาณความต้ องการที่ต้องใช้ ในการผลิต โดยอ้ างอิงราคาตลาดและทิศทางของราคาตลาด เพื่อ
ใช้ เป็ นตัวช่วยในการต่อรองต่อผู้ขายเมื่อมีการสัง่ ซื ้อในปริ มาณมาก และเพื่อใช้ ในการบริ หารต้ นทุนให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
สัดส่วนต้ นทุนจากการให้ บริ การต่อรายได้ ค่าบริ การมีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างปี ในปี
2561 สัดส่วนดังกล่าวเท่ากับร้ อยละ 65.77 สํ าหรั บปี 2560 สัดส่วนฯ เท่ากับร้ อยละ 66.39 หรื อลดลงใน
อัตราร้ อยละ 0.62 เนื่องมาจากบริ ษัทมีการทยอยเปิ ดพื ้นที่จากปรั บปรุ งพื ้นที่การให้ บริ การที่บริ ษัท ซี เอส
เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัทย่อย) แต่ในขณะเดียวกันต้ นทุนคงที่ยังคงเท่าเดิม ซึ่งการเปิ ด
พื ้นที่การให้ บริ การดังกล่าวเป็ นเหตุที่ส่งผลให้ สดั ส่วนต้ นทุนจากการให้ บริ การต่อรายได้ คา่ บริ การลดลง แต่
อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริ หารต้ นทุนค่าบริ การได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งการบริ หารงานเป็ น
กลุม่ ธุรกิจทําให้ บริ ษัทสามารถมีอํานาจในการต่อรอง สําหรับการตกลงทําสัญญาต่างๆ กับคูค่ ้ าได้ ในราคาที่
เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารในปี 2561 มีจํานวน 519.32 ล้ านบาท ในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560
มีจํานวน 488.16 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจํานวน 31.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.38 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จ่ายบริ หารสองส่วนคือ ค่าใช้ จ่ายในการบริ ห ารในส่วนของบริ ษัท แม่ในงบเฉพาะกิ จ การที่ เพิ่ม ขึน้
จํานวน 27.63 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายที่ เพิ่มขึน้ หลัก ๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับบุคลากร อย่างไรก็ ตามหาก
เปรี ยบเทียบสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ รวมมีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ โดยปี 2561 สัดส่วนดังกล่าว
เท่ากับร้ อยละ 6.99 สําหรับปี 2560 สัดส่วนฯ เท่ากับร้ อยละ 5.33 หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 1.66

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3 หัวข้ อ 14 หน้ า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

ผลการดําเนินงานจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
รายได้

โดยงบการเงินรวมของบริ ษัทสําหรับปี 2561 มีผลกําไร 590.84 ล้ านบาท ในขณะช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี 2560 บริษัทมีผลกําไร 985.15 ล้ านบาท ซึ่งมีผลประกอบการลดลง 394.31 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อย
ละ 40.03 โดยมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดําเนินงาน ดังนี ้
• รายได้ จ ากการก่ อสร้ างลดลง โดยปี 2561 มี จํานวน 6,789.35 ล้ านบาท สํ าหรั บปี 2560 มี
จํานวน 8,675.33 ล้ านบาท ลดลง 1,885.98 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 21.74 ซึ่งสามารถจําแนกรายได้
จากสายผลิตภัณฑ์ตามประเภทของงานก่อสร้ างต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
- รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรงประเภทอาคารที่พักอาศัยในปี 2561 มี จํานวน 4,759.59
ล้ านบาท ลดลง 1,381.81 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ ร้ อยละ 22.50 จากปี 2560 และ ลดลง 999.87 ล้ านบาท
หรื อเท่ากับ ร้ อยละ 17.36 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับปี 2559 เนื่ องจากกลุ่มบริ ษัทได้ เข้ ารวมประมูล โครงการ
ก่อสร้ างต่าง ๆ ทังจากภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
- รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรงประเภทอาคารสํ านักงาน / อาคารพาณิ ชย์ ในปี 2561 มี
จํานวน 714.99 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 222.99 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 45.32 เนื่องจากได้ มีการเริ่ มโครงการ
ก่อสร้ างใหม่ในระหว่างปี 2561 จํานวน 4 โครงการ
- รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรงประเภทโรงแรมและรี สอร์ ทในปี 2561 ไม่มีจํานวนโครงการ
เพิ่มแต่เป็ นรายได้ ตอ่ เนื่องมาจากการรับงานในปี 2559 และ 2560 จํานวน 354.76 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อย
ละ 5.23 จากปี 2560 จํานวน 880.45 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 10.15 จากปี 2559 เนื่องจากปี 2560
ได้ รับโครงการก่อสร้ างมาใหม่และได้ เริ่ มดําเนินการแล้ วในระหว่างปี 2560 และต่อเนื่องมาปี 2561
- รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรงประเภทศูนย์การค้ า/ซุปเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต/ชอปปิ ้งมอลล์ ในปี
2561 มีจํานวน 582.01 ล้ านบาท ลดลง 135.75 ล้ านบาทหรื อเท่ากับร้ อยละ 18.91จากปี 2560 มีจํานวน
717.76 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1,891.82 จากปี 2559 ที่มีจํานวน 333.87 ล้ านบาท เนื่องบริ ษัทได้ รับการ
ประมูลโครงการและเริ่ มดําเนินการก่อสร้ างโครงการใหม่ในปี 2560 และดําเนินการก่อสร้ างต่อเนื่องมาจนถึง
ปี 2561
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- รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรงประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2561 มีจํานวน 167.58
ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 100.00 จากปี 2560และได้ เริ่ มดําเนินการก่อสร้ างแล้ วในระหว่างปี 2561
โดยภาพรวมสรุ ปโครงสร้ างรายได้ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท

สายผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจ
รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรง
- อาคารที่พกั อาศัย
- อาคารสํานักงาน/อาคารพาณิชย์
- สถาบัน
- โรงแรมและรี สอร์ ท
- โครงการสาธาราณูปโภคพื ้นฐาน
- โรงงานอุตสาหกรรม
-ศูนย์การค้ า/ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต/ช้ อปปิ ง้ มอลล์
รายได้ จากการก่อสร้ าง
รายได้ จากการให้ บริ การห้ องพัก
ดอกเบี ้ยรับ
เงินชดเชยค่าเสียหาย
โอนกลับค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สนิ
รายได้ อื่น

ปี 2561
จํานวน
%
4,759.59
714.99
210.42
354.76
167.58
582.01
6,789.35
419.76
3.61
141.47
74.11

รายได้ รวม

ปี 2560
จํานวน
%

64.07 6,141.40
9.63 492.00
2.83
4.78 880.45
- 717.76
2.25
7.84 443.72
91.40 8,675.33
5.65 389.26
0.05
6.42
1.90
8.37
1.00

77.31

ปี 2559
จํานวน
%

67.07 5,759.46
5.37 362.20
9.62 700.85
7.84
29.22
- 319.33
4.85 333.87
94.74 7,504.93
4.25 338.09
0.07
7.23
58.51
40.99
0.09
4.07
0.84

74.28

71.74
4.51
8.73
0.36
3.98
4.16
93.48
4.21
0.09
0.73
0.51
0.05
0.93

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

บริ ษัทมี รายได้ รวมสุทธิ (ตามงบการเงิ นรวม) ในปี 2561 จํ านวน 7,428.30 ล้ านบาท ปี 2560
จํานวน 9,156.69 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 1,728.39 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ ร้ อยละ 18.88 โดยรายได้ หลักเป็ น
รายได้ จากการเป็ นผู้รับเหมาโดยตรง จํานวน 6,789.35 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ ร้ อยละ 91.40 ของรายได้ รวม
สุทธิ ซึ่งมาจากประเภทงานอาคารที่ พักอาศัย อาคารสํ านักงานและอาคารพาณิ ชย์ ศูนย์ การค้ า ช้ อปปิ ้ง
มอลล์ และโรงแรมและรี สอร์ ทตามลําดับ
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รายได้ จากการให้ บริการห้ องพัก
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การห้ องพัก จํานวน 419.76 ล้ านบาท ในปี 2561 และจํานวน 389.26
ล้ านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ ้น 30.50 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 7.84 การเพิ่มขึ ้นของรายได้ เป็ นผลมาจากบริ ษัทซี
เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัทย่อย) ในระหว่างปี 2560ได้ เข้ าซื ้อกรรมสิทธิ์ห้องชุดอาคาร
เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์ ภายใต้ การบริ หารงานของแบรนด์ “Akyra” ทังนี
้ ้เป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัทใน
การขยายการดําเนินการไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ อง ในลักษณะการขยายตัวไปข้ างหน้ า และใช้ กลยุทธ์ลงทุน
ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ มี ศัก ยภาพ อี ก ทั ง้ ทํ า เลที่ ตัง้ อยู่ ใ นย่ า นธุ ร กิ จ และมี ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ นทั ง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจงึ สามารถดําเนินธุรกิจและสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทได้ ทนั ที
บริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ เข้ าซื ้อกรรมสิทธิ์ ห้องชุดอาคาร
เอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งเป็ นเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์พร้ อมสิ่งอํ านวยความ
สะดวกอย่างครบครันกลางใจเมือง ด้ วยจํานวนห้ องพัก 148 ห้ อง ตังอยู
้ ่ที่ซอยสุขมุ วิท 55 (ทองหล่อ) ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีรายได้ จากการให้ บริ การห้ องพักในปี 2561 จํานวน
247.17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26.30 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 11.91 มีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 58.88 ของ
รายได้ คา่ บริ การในงบการเงินรวม และมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 61.21
บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) โครงการ 1 Citadines Grand
Central Sriracha เริ่ มเปิ ดดําเนินการอย่างเป็ นทางการในเดือนเมษายน 2558 เป็ นเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้ นท์
พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครั น ด้ วยจํานวนห้ องพัก 136 ห้ อง ตังอยู
้ ่ที่อําเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี มี รายได้ จากการให้ บริ การห้ องพักในปี 2561 จํ านวน 58.35 ล้ านบาท ลดลง 1.32 ล้ านบาท หรื อ
เท่ากับ ร้ อยละ 2.21 จากปี 2560 จํ านวน 59.67 ล้ านบาท มี สัดส่ วนเท่า กับ ร้ อยละ 13.90 ของรายได้
ค่าบริ การในงบการเงินรวม และมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับร้ อยละ 83.63
บริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํ ากัด (มหาชน) สาขา 1 โครงการ เดอะ ดัชเชส โฮเต็ล แอนด์ เรสซิ
เด็นท์ เป็ นเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน ด้ วยจํานวนห้ องพัก 166 ห้ อง
ตังอยู
้ ่ที่ถนนหลังสวน ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร มีรายได้ จากการให้ บริ การห้ องพักในปี 2561
จํานวน 114.25 ล้ านบาท ลดลง 5.13 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 4.30 จากปี 2560 จํานวน 119.38 ล้ าน
บาท มีสดั ส่วนเท่ากับร้ อยละ 27.22 ของรายได้ คา่ บริ การในงบการเงินรวม และมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ยในปี
2561 เท่ากับร้ อยละ 78.55
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บริ ษทั พีที ทรี แลนด์ จํากัด (บริ ษัทย่อย) ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทให้ ก้ เู งินเพื่อใช้ ในการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อดําเนินธุรกิจในระดับ 3-4 ดาว ภายใต้ ตราสัญลักษณ์ X2 ชื่อโรงแรม ครอส ทู ไวบ์ ภูเก็ต
ป่ าตอง เซ็นเตอร์ จํานวนห้ องพัก 326 ห้ อง และประกอบด้ วยสิ่งอํานวนความสะดวกต่าง ๆ เช่น ร้ านอาหาร
สระว่ายนํ า้ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ห้ องฉันทนาการ ร้ านขายของที่ระลึก และที่ จอดรถ ซึ่งในปั จจุบนั อยู่ระหว่าง
เตรี ยมโครงการ ซึง่ บริ ษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาค่าออกแบบโครงการก่อสร้ างโรงแรมและภาระผูกพัน
อื่นจํานวน 6 สัญญา มูลค่าสัญญา 17.64 ล้ านบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 10.24 ล้ านบาท
บริ ษัท เจที เทน จํากัด (บริ ษัทย่อย)ในระหว่างปี 2561 บริ ษัทให้ ก้ เู งินเพื่อไปใช้ ในการวางมัดจํา
ค่าเช่าที่ดินที่ใช้ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งโครงการนี ต้ งอยู
ั ้ ่ที่ อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอมเทียน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งตังอยู
้ ่ในซอยนาจอมเทียน 10 เป็ นโครงการโรงแรม สูง 6 ชัน้ ด้ วยห้ องพักประมาณ 120
ห้ อง โดยมี สิ่งอํ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ ทางโรงแรมจัดเตรี ยมไว้ ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้ องและพื น้ ที่
สาธารณะ แผนกต้ อนรับ 24 ชัว่ โมง ห้ องปลอดบุหรี่ ห้ องนอนติดระเบียง ห้ องนอนวิวทะเล ที่จอดรถ และ
บริ การรถรับ-ส่งถึงสนามบิน เป็ นต้ น และยังมีในส่วนของสิ่งอํานวยความสะดวกทางนันทนาการที่จดั เตรี ยม
ไว้ ให้ บริ การอย่างครบครัน เช่น ห้ องฟิ ตเนส ซาวน่า สวนสาธารณะ ร้ านอาหาร และสระว่ายนํ ้ากลางแจ้ ง
เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทย่อยมี ภาระผูกพันตามสัญญาค่าออกแบบโครงการก่อสร้ างโรงแรมและภาระผูกพันอื่ น
จํานวน 5 สัญญา มูลค่าสัญญา 16.04 ล้ านบาท ซึง่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 14.21 ล้ านบาท
กําไรจากการจําหน่ ายและตัดบัญชีทรั พย์ สิน
กําไรจากการจําหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สินมีจํานวน 141.47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 133.10 ล้ านบาท
จากปี 2560 เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริ ษัทแม่ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นที่ดินจึงเป็ นผลให้
กําไร จากการจําหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ ้น
ดอกเบีย้ รั บ
บริ ษัทมีดอกเบี ้ยรับในปี 2561 จํานวน 3.61 ล้ านบาท โดยปี 2560 มีจํานวน 6.42 ล้ านบาท ลดลง
จํานวน 2.81 ล้ านบาท เนื่องจากในระหว่างปี 2561 บริ ษัทเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากการลงทุนในตัว๋ เงิน
ระยะสัน้ ที่ได้ รับผลตอบแทนในรู ปดอกเบี ้ย มาเป็ นการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ รับผลตอบแทนในรู ปการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน (รายละเอียดปรากฏตาม หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 5)
ต้ นทุนจากการก่ อสร้ าง
สัดส่วนต้ นทุนจากการก่อสร้ างต่อรายได้ จากการก่อสร้ าง โดยปี 2561 มีอตั ราร้ อยละ 84.80 สําหรับ
ปี 2560 มี อตั ราร้ อยละ 80.82 หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 3.98 โดยต้ นทุนที่สําคัญ ได้ แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
การก่อสร้ าง ค่าแรงงาน และค่าจ้ างงานผู้รับเหมาช่วง รวมถึงค่าเสื่อมราคาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึ่ง
ต้ นทุนหลักของการก่อสร้ างจะผันแปรไปตามรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีการวางแผนในการ
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ควบคุมราคาค่าวัสดุก่อสร้ างที่ใช้ ในการผลิตก่อสร้ างดังที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น และมีการนําเทคโนโลยีใหม่
เข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เช่น การลงทุนในทาวเวอร์ เครนใหม่ พร้ อมทังมี
้ การคิดค้ นวิธีการ
ปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพให้ กบั งานก่อสร้ างอีกทังยั
้ งทําให้ สามารถลดและ
บริ หารต้ นทุนในการเก็บงานได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้แล้ วยังทําให้ สามารถบริ หารระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานซึ่ง
เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านและก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ด้ านค่าแรงงานบริ ษัทได้ มีการวางแผนงานที่จะจัดตังโครงการพั
้
ฒนาช่างฝี มืออย่างยั่งยืน โดยใน
ตลาดแรงงานปั จจุบนั ช่างฝี มือที่มีความเชี่ยวชาญงานนันหายาก
้
บริ ษัทจึงได้ จดั ตังศู
้ นย์ฝึกแรงงาน เพื่อเป็ น
การเพิ่ ม ช่ างฝี มื อในตลาดแรงงานในประเทศ อี กทัง้ ยัง เป็ นการเพิ่ ม โอกาสในการพัฒ นาศัก ยภาพของ
ช่างฝี มือ โดยเฉพาะแรงงานฝี มือที่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะทางในแต่ละลําดับขันสายงาน
้
โดยในปี
2561 มีสดั ส่วนต้ นทุนค่าแรงงานจากการก่อสร้ างร้ อยละ 22.36 ในปี 2560 มีสดั ส่วน 18.44 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
3.92 การเพิ่มขึ ้นของค่าแรงงานการเพิ่มอัตราเป็ นผลมาจาก ค่าแรงงานของบริ ษัทซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย
แรงงานที่ต้องมีการปรับเพิ่มขึ ้นทุกปี โดยบริ ษัทมีการวางแผนในการควบคุมค่าแรงงานให้ อยู่ในงบประมาณ
เนื่องจากค่าแรงงานเป็ นปั จจัยหลักที่เป็ นตัวแปรให้ โครงการได้ รับผลกําไรหรื อขาดทุน ซึ่งบริ ษัทค่อนข้ างจะ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและควบคุม ค่าใช้ จ่ายในส่วนนี เ้ ป็ นอย่างมาก นอกจากนี แ้ ล้ ว บริ ษัทยังคงให้
ความสําคัญต่อการดูแลคุณภาพความเป็ นอยูข่ องแรงงาน เพื่อเป็ นการจูงใจให้ แรงงานเกิดความรักองค์กร มี
แผนงานการพั ฒ นาศั ก ยภาพการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ และคุ ณ ภาพความเป็ นอยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(รายละเอียดการพัฒนาศักยภาพแรงงาน หัวข้ อ 3. ปั จจัยความเสี่ยง)
ต้ นทุนจากการให้ บริการห้ องพัก
บริ ษัทมีต้นทุนจากการให้ บริ การห้ องพักในปี 2561 จํานวน 276.10 ล้ านบาท จากปี 2560 จํานวน
258.43 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 17.67 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 6.83 ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากต้ นทุนการ
ให้ บริ การโครงการ เอท ทองหล่อ เรสซิเด้ นท์ ที่บริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด (บริ ษัทย่อย)
ได้ เข้ าซื ้อกรรมสิทธิ์ห้องชุดในระหว่างปี 2559 ตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น และสอดคล้ องกับรายได้ จากการ
บริ การที่เพิ่มขึ ้นไปในทิศทางเดียวกัน
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2561 เท่ากับ 519.32 ล้ านบาท โดยปี 2560 เท่ากับ 488.16 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 31.16 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.38 ซึ่งเป็ นการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในส่วนของ
บริ ษัทแม่ เพิ่มขึ ้นจํานวน 27.63 ล้ านบาท ซึ่งค่าใช้ จ่ายหลักที่เพิ่มขึ ้น ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและ
การพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท และการเพิ่มขึน้ จากการปรับฐานเงิ นเดือนและโบนัส ในระหว่างปี 2561
บริ ษัทได้ มี การพัฒ นาหลักสูต รการฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาศักยภาพพนักงานในทุกระดับ มี ทัง้ การจัดการ
ฝึ กอบรมภายใน ที่บริ ษัทเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ ความรู้ แก่พนักงาน และมีทงการส่
ั้
งพนักงานไป
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อบรมภายนอก เพื่อเป็ นการเพิ่มมุมมอง ทัศนคติให้ พนักงานนํามาประยุกต์ใช้ ในการทํางานให้ งานออกมามี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ค่ าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่ น ในปี 2561 จํ านวน 17.74 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2560 จํ านวน
34.69 ล้ านบาท ลดลง 16.95 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 48.86 ค่าใช้ จ่ายอื่นได้ แก่ หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายในการตังหนี
้ ้สงสัยจะสูญ โดยหากมีข้อบ่งชี ้ถึงความสามารถในการชําระหนี ้ ฐานะทาง
การเงิ น การดําเนินธุรกิ จของลูกหนี อ้ ย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจะดําเนินการตังค่
้ าเผื่ อหนี ส้ งสัยจะสูญทันที
รวมถึงการติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่อง และประมาณการผลขาดทุนจากภาระหนี ้สินจากคดีฟ้องร้ อง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ในปี 2561 มีจํานวน 164.91 ล้ านบาท ลดลง 112.51 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ
ร้ อยละ 40.56 ปี 2560 มีจํานวน 277.41 ล้ านบาท การลดลงของภาษีเงินได้ เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงานประจําปี ที่ลดลง
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2561 บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน 590.84 ล้ านบาท ในปี 2560 จํานวน 985.15 ล้ านบาท
ลดลง จํานวน 394.31 ล้ านบาท หรื อเท่ากับลดลงร้ อยละ 40.03 ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบอัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการทํากําไรในรูปแบบต่างๆ ได้ ดงั นี ้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทํากําไร
(หน่วย : ร้ อยละ)
2561
2560
2559
2561
2560
2559
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
16.31% 19.80% 17.44% 15.22% 19.24% 17.93%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
10.48% 13.93% 12.75% 11.98% 15.05% 13.74%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
7.95% 10.76% 10.58% 9.32% 11.82% 11.52%
ฐานะทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม
สินทรั พย์ รวม
สินทรั พย์ รวมของบริ ษัทตามงบการเงิ นรวมเพิ่มขึน้ สําหรับปี 2561 จํ านวน 10,294.82 ล้ านบาท
เพิ่ ม ขึน้ จากงวดเดี ยวกัน ในปี 2560 จํ านวน 363.87 ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ ร้ อยละ 3.66 ซึ่ง เกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงรายการสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ดังนี ้
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สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ ้น 87.73 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 2.06 สาเหตุหลักมาจาก
- ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น การเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้การค้ าของบริ ษัทเป็ นการเพิ่มขึ ้นตามประเพณีทาง
การค้ าปกติของบริ ษัท เนื่ องจากบริ ษัทมีการรั บงานโครงการก่อสร้ างที่ต่อเนื่องจากปี ก่อนทัง้
ด้ านจํานวนโครงการและขนาดโครงการ นอกจากนี ้แล้ วการที่ลกู หนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากความ
คืบหน้ าของงานโครงการก่อสร้ างถึงขันความสํ
้
าเร็ จของงานตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาในช่วง
ใกล้ ปลายปี แต่วันครบกํ าหนดชําระหนี ้อยู่ในปี ถัดไป จึงเป็ นสาเหตุที่ทําให้ ลูกหนี ้การค้ าเพิ่ม
สูงขึ ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
- ลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากลูกหนี ้หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม เป็ น
ผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของลูกหนี ้กรมสรรพากรจากการขอคืนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
- สิ นค้ าคงเหลื อเพิ่ ม ขึน้ เป็ นผลมาจากบริ ษั ท แม่ไ ด้ มี การสั่ง ซื อ้ เหล็ก เข้ ามาเพื่ อ เตรี ย มตัวทํ า
โครงการก่อสร้ างในช่วงต้ นเดือนมกราคม 2562
- เงิ นจ่ายล่วงหน้ าให้ ผ้ ูรับเหมาช่วงเพิ่ ม ขึน้ เป็ นผลมาจากการวางแผนการควบคุม ต้ นทุนการ
ก่อสร้ าง ซึ่งเป็ นการวางเงินมัดจําค่าเหล็กที่ใช้ สําหรับการก่อสร้ าง โดยบริ ษัทมีหน่วยงานที่ทํา
หน้ าที่ ประเมินราคาของเหล็กและวัสดุก่อสร้ างอื่น ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ ราคาตลาด และมี
การประเมิ นแนวโน้ มของราคาวัสดุดัง กล่าว การประเมิน ราคาเหล็กและวัส ดุอื่น ๆ จะทํ า
พิจารณาควบคูไ่ ปกับแผนงานก่อสร้ างและปริ มาณของที่ต้องการใช้ ในการก่อสร้ างในระยะเวลา
1 ปี ข้ างหน้ า เพื่อเป็ นการควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างให้ เป็ นไปตามแผนที่ได้ วางไว้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 276.14 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 4.87 สาเหตุหลักมาจาก
- เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ ้น 150.34 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.97 เป็ นผลมาจากราคาของ
เงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายของบริ ษัทที่ถือได้ มีการปรับราคาเพิ่มขึ ้น โดยการเพิ่มขึ ้นของราคา
หลักทรัพย์เผื่อขายนี ้เป็ นไปในทิศทางที่ส่วนกับดัชนีห้ นุ ของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลงและราคา
หลักทรัพย์ตวั นี ้กลับสูงขึ ้น
- เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ ้น 19.39 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10,382.43 เป็ นผลมาจากเงิน
ลงทุนของบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทใช้ วิธีการบริ หารเงินสดในมือ ให้ ได้ รับ
ผลตอบแทนสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาของเงินที่ได้ มาจากการประกอบกิจการในแต่ละช่วงเวลา
- อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 99.92 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 96.79 เป็ นผลมาจาก
การขายที่ดนิ ที่บริ ษัทแม่ถือไว้ เพื่อการเก็งกําไรให้ แก่บริ ษัทแห่งหนึง่
- ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้น 120.02 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.97 เป็ นการเพิ่มขึ ้นของ
ทรัพย์สินบริ ษัทย่อย 2 แห่ง ได้ แก่
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o บริ ษัท เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ที่ดําเนินก่อสร้ างโครงการ ซัมเมอร์ เซ็ท
ฮาร์ เบอร์ วิว ศรี ราชา แล้ วเสร็ จและจะเปิ ดบริการในกลางเดือนมกราคม 2562
o บริ ษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ทําการปรับปรุ งพื ้นที่การให้ บริ การ
แล้ วเสร็ จในช่วงปลายปี 2561 และได้ ทยอยเปิ ดพื ้นที่การให้ บริ การบางส่วนในช่วงไตร
มาส 3 ของปี 2561 แล้ วบางส่วนและจะเปิ ดให้ บริ การทังหมดในช่
้
วงเดือนมกราคม
2562
- สิทธิ การเช่า เพิ่มขึ ้น 72.97 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.54 เป็ นผลมาจากบริ ษัทย่อยคือ
บริ ษัท เจ ที เทน จํากัดได้ เข้ าร่ วมโครงการทําสัญญาเช่าสิทธิ์ในการก่อสร้ างโรงแรมแห่งใหม่ ที่
พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีสญ
ั ญาเช่าสิทธิ์อายุ 30 ปี
หนีส้ ินรวมและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินรวม
บริ ษัทมีหนี ้สินรวม ในปี 2561 จํานวน 4,230.15 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 137.10 ล้ าน
บาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 3.14 โดยมีรายการเคลื่อนไหวหลักที่สําคัญ ดังนี ้
- เจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นลดลง 495.84 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 58.42 การลดลงเป็ นผลมาจาก
การลดลงของเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่นทีบริ ษัทแม่ ซึ่งเป็ นผลมาจากต้ นทุนโครงการค้ างจ่ายลดลง
จากปี ก่อนเป็ นจํานวนมาก
- เจ้ าหนี ต้ ามแผนปรั บโครงสร้ างหนี ้ ลดลงจํ านวน 25.22 ล้ านบาท หรื อเท่ากับลดลงร้ อยละ
100.00 เป็ นผลมาจากการตัดรายการบัญชี เจ้ าหนี ต้ ามแผนปรั บโครงสร้ างหนี ใ้ นระหว่างปี
2561 เกิดจากสิทธิเรี ยกร้ องในมูลหนี ้ดังกล่าวหมดอายุความตามกฏหมาย
- เงินกู้ยืมระยะยาวที่ ถึงกํ าหนดชําระใน 1 ปี ลดลง 11.41 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 9.54
เนื่ องจากบริ ษัทย่ อยได้ มี การจ่ายชํ าระหนี แ้ ก่ ธ นาคารตามงวดที่ ถึง กํ าหนดโดยเป็ นไปตาม
ข้ อตกลงที่ได้ ทําไว้ กบั ธนาคารคูค่ ้ า
- ภาษี เงินได้ ค้างจ่ายลดลง 9.95 ล้ านบาท หรื อเท่ากับลดลงร้ อยละ 94.12 เป็ นผลมาจากกําไร
สุทธิจากการดําเนินงานที่ลดลง
- ประมาณการหนี ้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 14.95 ล้ านบาท หรื อเท่ากับลดลงร้ อยละ 65.07 เป็ น
ผลมาจากโครงการที่ครบกําหนดรับประกันมีจํานวนลดลง
หนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลง 248.86 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 13.26 สาเหตุหลักมาจาก
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- เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 273.56 ล้ านบาทหรื อเท่ากับลดลงร้ อยละ 17.04 การลดลงมีสาเหตุมา
จากการจัด ประเภทจากเงิ นกู้ยื ม ระยะยาว ไปเป็ นเงิ น กู้ยื ม ที่ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระใน 1 ปี ซึ่ ง จัด
ประเภทและกล่าวไปในการเปลี่ยนแปลงของหนี ้สินหมุนเวียนข้ างต้ น
นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทได้ ดํารงไว้ ซึ่งอัตราส่วนของหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
ณ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.70 : 1 เท่า ไม่เกินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ที่ เท่ากับ 2.5 : 1 เท่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2561 จํ านวน 6,064.67 ล้ านบาท เพิ่ม ขึน้ จากงวดเดียวกัน ของปี 2560
จํานวน 500.96 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 9.00 ซึง่ เป็ นการเพิ่มขึ ้น หรื อลดลงขององค์ประกอบหลักได้ แก่
- กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ ้น 356.73 ล้ านบาท
- ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น 23.95 ล้ านบาท
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจํานวน 120.74 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากราคาของ
หลักทรัพย์ที่ถือไว้ เผื่อขายมีราคาสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
สภาพคล่ อง
ภาพรวมของการดําเนินงาน ในด้ านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษัท ปี 2561 จํานวน
756.46 ล้ านบาท บาทจากปี 2560 จํานวน 436.37 ล้ านบาท หรื อเท่ากับร้ อยละ 73.55 เป็ นผลมาจากผล
การดําเนินงานในระหว่างปี 2561 ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบอัตราส่วนสภาพคล่องในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ดงั นี ้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : ร้ อยละ)
2561
2560
2559
2561 2560 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.67
1.71
1.27
2.23
1.84
1.34
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (เท่า)
1.16
1.21
0.89
1.54
1.30
0.91
ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะการเงินหรื อการดําเนินงานอย่ างมีนัยสําคัญในอนาคต
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากบทที่ 3 ปั จจัยความเสี่ยง หัวข้ อความเสี่ยงด้ านการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัทยังคงมีความมุง่ มัน่ และพัฒนาระบบงาน
ด้ านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ประสิทธิภาพระบบการบริ หารจัดการต้ นทุนของบริ ษัทให้ มีความใกล้ เคียงกับ
สภาพเศรษฐกิจ โดยบริ ษัทมีนโยบายในการติดตามดูแลต้ นทุนต่างๆ รวมถึงจัดให้ มีเครื่ องมือในการช่วย
ติดตามให้ ต้นทุนอยู่ภายใต้ งบประมาณที่กําหนดไว้ รวมทังบริ
้ ษัทมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจ
อื่นที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ รายได้ ในธุรกิจอื่ น ได้ แก่ การดําเนินธุรกิจเซอร์ วิส อพาร์ ท
เม้ น ท์ สร้ างใหม่เ พื่ อ การให้ เ ช่ า และลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ดํา เนิ น ธุ รกิ จ เซอร์ วิส อพาร์ ท เม้ น ท์ ที่ มี
ศักยภาพ ทําเลที่ตงดี
ั ้ พร้ อมใช้ งานและสามารถสร้ างรายได้ ทนั ที

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3 หัวข้ อ 14 หน้ า 11

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร
ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล/

ตําแหน่ ง
(1)
นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
- รักษาการประธานกรรมการ,
รองประธานกรรมการ, กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการจัดการ,
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร และ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )
57

67

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)
- MBA Operation Management
University of Scranton
Pennsylvania, USA
* การอบรม จาก IOD
DAP รุ่ น 1/2003

- Master of Education (Curriculum and
Teaching Methodology), Beijing
Languages and Cultural
University
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
ม.ธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
* IOD DAP รุ่ น 24/2004, DCP รุ่ น 81/2006
และACP รุ่ น 12/2006
-The Audit Committee’s Role in Compliance
and Ethical Culture Oversight : IOD

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

2555 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจ. พีที ทรี แลนด์
- บจ. เจที เทน
- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส
- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ แอนด์
แมเนจเม้ นท์
- บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
- บจ. สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์

2548 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2543 - 2558
2540 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บมจ. ยูซติ ี ้
- บมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
- บมจ. กรุ งไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ลีส
- บจ. โบ๊ ทเฮาส์หวั หิน
- บจ. อันดามัน ลองบีช รี สอร์ ท
- บจ. เชียงใหม่ ฮ็อทสปริ ง
- บจ. รี สอร์ ท โฮลดิ ้ง
- บจ. ไบรทลิลลี่ (ประเทศไทย)
- บจ. พรอสเพค คอนซัลติ ้ง
- บจ. เอ็มเจแอล อินเตอร์ เทรด

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

เอกสารแนบ 1 หน้ า 1

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

นางอังสณา มัน่ คงเจริ ญ
- กรรมการ, กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม,ผู้อํานวยการฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ
(ปี )
61

68

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)
- Literature Chinese Language
(Economics and Trade), Beijing
Language and Culture University
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต, นิตศิ าสตร์ บัณฑิต
ม.ธรรมศาสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรม ศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
* การอบรม จาก IOD DAP รุ่ น 24/2004 ,
DCP รุ่ น 79/2006 และACP รุ่ น 12/2006
-The Audit Committee’s Role in
Compliance and Ethical Culture
Oversight : IOD

- The Oxford and County Secretarial
College
* การอบรม จาก IOD DAP รุ่ น 2/2003

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2559 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บลน. เว็ลธ์ เมจิก
- บมจ. มัลติแบกซ์

2546 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ

2540 - ปั จจุบนั

- กรรมการผู้จดั การ

- บจ. พรอสเพค คอนซัลติ ้ง

2556 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

2548 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ

- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
แอนด์ แมเนจเม้ นท์
- บจ. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

เอกสารแนบ 1 หน้ า 2

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
ดร. อริ ชยั รักธรรม
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง

อายุ
(ปี )
52

คุณวุฒิทาง
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, CA-USA.
- Master of Science in International
Finance, University of Idaho, USA
* การอบรม IOD โดย
DAP รุ่ น 35/2004 ,
DCP รุ่ น 61/2005 และ
ACP รุ่ น 15/2006
-The Audit Committee’s Role in
Compliance and Ethical Culture
Oversight : IOD

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2553 - ปั จจุบนั
2552 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
- กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
- ที่ปรึกษาด้ านบริ หารความ
เสี่ยง
- กรรมการ

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บมจ. เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ ปอเรชัน่
- บมจ. ฝาจีบ
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

เอกสารแนบ 1 หน้ า 3

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายทวี กุลเลิศประเสริ ฐ
- กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
46

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)
- ปริ ญญาโท การเงิน Golden Gate
University
- ปริ ญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทย
- ประกาศนียบัตร TLCA Executive
Development Program รุ่ นที่ 4, สมาคม
บริ ษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตร Senior Executive
Program รุ่ นที่ 20, สถาบันบัณฑิต
บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
* การอบรม จาก IOD DAP รุ่ น 35/2005,
DCP รุ่ น 79/2006 และACP รุ่ น 12/2006
* การอบรม จาก TLCA Leadership
Development Program (LDP) รุ่ น
3/2015

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2558 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2547 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั

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

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจ. แอคมิ 1975
- บจ. ดาร์ ค ฮอร์ ส ดีเวลลอปเม้ นท์
- บจ. สตีล พลัส แฟบบริเคชัน่
- บจ. สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์
- บจ. แพรคติคมั เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
- บจ. สยาม ซินเท็ค แพลนเนอร์
- บจ. บริ หารสินทรัพย์ ไนท์คลับ แคปปิ ตอล

เอกสารแนบ 1 หน้ า 4

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายจิรโมท พหูสตู ร
- กรรมการ, กรรมการผู้มีอํานาจลง
นาม และกรรมการผู้จดั การ

นายไพศาล ตังยื
้ นยง
- กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)

อายุ
(ปี )
36

54

- 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 รุ่ น 105/2013

- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซิน
วิทยาเขตเมดิสนั สหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวิสคอนซิน
วิทยาเขตเมดิสนั สหรัฐอเมริกา
* การอบรม จาก IOD
DAP รุ่ น 28/2004

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
11.81

-

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
บุตรชายของ
นายสุขมุ พหูสตู ร

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2561 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ/ กรรมการผู้จดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ

2556 - ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บจ. พีที ทรี แลนด์
- บจ. เจที เทน
- บจ. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ ทเนอร์ ส
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
- บจ. เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท แมแนจเม้ นท์
- บจ. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์
แอนด์ แมเนจเม้ นท์
- บจ. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์

2559 - ปั จจุบนั

- กรรมการอิสระ

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

เอกสารแนบ 1 หน้ า 5

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายสุขมุ พหูสตู ร
- รองกรรมการผู้จดั การ

อายุ

นางสาวณิชยา พหูสตู ร

38

(ปี )
74

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)
- Master Degree of Civil
Engineering, M.S.C.F.
(University of the
Philippines)

สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
6.74

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
บิดาของ
นายจิรโมท และ
นางสาวณิชยา พหูสตู ร

- Master Degree, Risk
Management, Reading
University, UK

11.00

บุตรสาวของ
นายสุขมุ พหูสตู ร

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

2547 - ปั จจุบนั
2533 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั
2532 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2531 - ปั จจุบนั
2524 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ตําแหน่ ง
ประเภทธุรกิจ (5)
- รองกรรมการผู้จดั การ
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
- กรรมการ
- บจ. ห้ วยมงคลการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. บางทองสมันการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. บางปะกงการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. หินเหล็กไฟการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. หนองพลับการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. ออเงินการเกษตร
- กรรมการ
- บจ.นาวังการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. สุรศักดิก์ ารเกษตร
- กรรมการ
- บจ. ด้ านสามการเกษตร
- กรรมการ
- บจ. ตะเคียนเตี ้ยการเกษตร

2558 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั
2548 - ปั จจุบนั

- รองกรรมการผู้จดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

ช่ วงเวลา

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่
- บจ. เอ็นแอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้ นท์
- บจ. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี ้
- บจ. พิงค์ คาเฟ่

เอกสารแนบ 1 หน้ า 6

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
2.

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)

อายุ
(ปี )

นายณยศ ปิ สญ
ั ธนะกูล
- รองกรรมการผู้จดั การ และกรรมการผู้
มีอํานาจลงนาม

42

- Bachelor of Engineering in
Mechanical Engineering of Kasetsart
University
- Master of Science in
Mechanical Engineering
University of California,
Irvine, (Irvine, CA, U.S.A)
- Master of Management,
College of Management
Mahidol University

นางสาวนุชนาท สิริศภุ มิตร
- ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชีและ
การเงิน

52

นางจงจิต วิธีกล
- ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

69

- ปริ ญญาโท การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
- ปริ ญญาตรี บญ
ั ชี มหาวิทยาลัยเกริก
- บัญชีบณ
ั ฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
0.08

ความสัมพันธ์ ทาง
ครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

2545 - ปั จจุบนั

- รองกรรมการผู้จดั การ

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

-

-

2560 - ปั จจุบนั

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

2557 - 2560

- ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน
- ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

2561 - ปั จจุบนั
2542 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน

- บจ. เจที เทน
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 7

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/
ตําแหน่ ง
(1)
นายกิตติ พิริยวิรุตม์
- ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและ
บุคลากร

อายุ
(ปี )
47

นายสุวิชา เศวตศิลา
- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 1
นายวีระพงษ์ ตังเบญจากุ
้
ล
- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 2
นายธวัชชัย ติรไพโรจน์
- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 3

60

นายชินทัต ณ ระนอง
- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 4

50

60
59

คุณวุฒิทาง
การศึกษา
(2)
- อสบ. (เทคโนโลยีโครงสร้ าง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าพระนครเหนือ
- บธ.บ. (บริ หารงานก่อสร้ าง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รอ.ม.การจัดการภาครัฐและ
เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา),
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา),
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา),
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
- บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
-

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2554 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั

- กรรมการ
- วิศวกรอาวุโส, ผู้อํานวยการ
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบุคลากร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- หสม. บางบัวทอง อพาร์ ทเม้ นท์
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

-

-

2538 - ปั จจุบนั

- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 1

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

0.00

-

2547 - ปั จจุบนั

- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 2

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

-

-

2550 - ปั จจุบนั
2547 - 2550

- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 3
- ผู้จดั การโครงการก่อสร้ าง

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

-

-

2552 - ปั จจุบนั
2546 - 2551

- ผู้อํานวยการฝ่ ายก่อสร้ าง 4
- ผู้จดั การโครงการก่อสร้ าง

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

เอกสารแนบ 1 หน้ า 8

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท (ต่ อ)
ชื่อ-สกุล/

อายุ

คุณวุฒิทาง

ตําแหน่ ง
(1)
นายอนุวตั ฉัตรมงคลชาติ
- ผู้อํานวยการฝ่ ายประมาณราคา
และประมูลราคา และเทคนิค
วิศวกรรม
นายโยธิน ตรี รัตนพันธ์
- ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับสัญญาและ
ต้ นทุน

(ปี )

การศึกษา
(2)
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โยธา),
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

นายไพบูลย์ เชษฐโชติรส
- ผู้อํานวยการฝ่ ายประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน

54

55

53

สัดส่ วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
0.02

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ระหว่ างผู้บริหาร
(4)
-

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2533 - ปั จจุบนั

- ผู้อํานวยการฝ่ ายประมาณ
ราคาและประมูล และเทคนิค
วิศวกรรม

- วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (โยธา),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0.03

-

2555 - ปั จจุบนั

- ผู้อํานวยการฝ่ ายกํากับ
สัญญาและต้ นทุน
- ผู้จดั การส่วนสัญญาและ
ควบคุมต้ นทุน

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
(ชลประทาน),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต, (การจัดการ
งานก่อสร้ าง), มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมมาธิราช
- นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช
- ประกาศนียบัตร วิชาว่าความ,
สภาทนายความ
- ประกาศนียบัตร เนติบณ
ั ฑิต, เนติ
บัณฑิตยสภา

0.00

- ผู้อํานวยการฝ่ ายประกัน
คุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

2540 - 2555
-

2537 - ปั จจุบนั

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่

หมายเหตุ :- * การอบรมจาก สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) : / DAP = Director Accreditation Program, / DCP = Director Certification Program ,/ ACP = Audit Committee Program

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 9

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)
3. หน้ าที่และความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมี
ผลใช้ บงั คับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้หน้ าที่และความรับผิดชอบ มีดงั นี ้
- จัดเตรี ยมการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องและข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่ดี
- ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องในเบื ้องต้ น แก่คณะกรรมการบริ ษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับกฎระเบียบข้ อบังคับ ของหน่วยงานทางการที่ กํากับดูแล และข้ อ
พึงปฏิบตั ดิ ้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ประสานงานให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแล ให้ เป็ นไปตามที่กําหนด
- ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นทัว่ ไป ให้ รับทราบถึงสิทธิตา่ ง ๆ และข่าวสารของบริ ษัท

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 10

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย (ณ 31 ธันวาคม 2561)
แผนผังโครงสรางการถือหุนของบริษัท

SUBSIDIARY
SCR 68.00%

ASSOCIATED

RELATED COMPANY

NHSU 25.00%

N Ville 99.97%

BEM 0.49%
BC 0.44%

CSM 60.00%

PT 3 Land 69.98%
JT 10 84.98%

คําอธิบายตัวยอชื่อบริษัท
1. SCR : บริษัท เอส ซี อาร แอสเซ็ท แมเนจเมนท จํากัด
2. N Ville : บริษัท แนเชอรัล วิลล เซอรวิส อพารทเมนท แอนด แมเนจเมนท จํากัด
3. CSM : บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปตอล พารทเนอรส จํากัด // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ เมื่อ 9 ตุลาคม 2558
4. PT 3 Land : บริษัท พีที ทรี แลนด จํากัด // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ 25 มิถุนายน 2561
5. JT 10 : บริษัท เจที เทน จํากัด // จดทะเบียนจัดตั้งกิจการ13 มิถุนายน 2561
6. NHSU : บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขุมวิท จํากัด
7. BEM : บริษัท รถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
8. BC : บริษัท บางกอกคลับ จํากัด

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการ
และผูบริหาร
นายสมชาย ศิรเิ ลิศพานิช
นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร

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

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร

ดร.อริชัย รักธรรม
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
นางอังสณา มั่นคงเจริญ
นายไพศาล ตั้งยืนยง
นายจิรโมท หหูสูตร
นายสุขุม พหูสูตร
นางสาวณิชยา พหูสูตร
นายณยศ ปสัญธนะกูล
นางสาวนุชนาท สิริศุภมิตร
นางจงจิต วิธีกล
นายสุวชิ า เศวตศิลา
นายวีระพงษ ตัง้ เบญจากุล
นายธวัชชัย ติรไพโรจน
นายชินทัต ณ ระนอง
นายอนุวตั ฉัตรมงคลชาติ
นายโยธิน ตรีรัตนพันธ
นายไพบูลย เชษฐโชติรส
นายกิตติ พิริยวิรตุ ม
หมายเหตุ :

/ = กรรมการอิสระ

บริษัทยอย
บริษัทรวม
บริษัทอืน่
SCR N Ville CSM PT3 JT10 NHSU
BEM
BC
// //
//
//
//

//
//

// = กรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2561 (แบบ 56-1)

//

///
//

//

//

///

/// = กรรมการ

* = ผูบริหาร

เอกสารแนบ 2 หนา 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน และ
หัวหนางานกํากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษทั (Compliance)

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
1.หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
- นายพรอนันต์ วงษ์ นิพนธ์ ตําแหน่ง ผู้จดั การส่วนตรวจสอบภายใน
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
- ประสบการณ์ทํางาน งานด้ านกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน และงานด้ านตรวจสอบภายใน
บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
- การฝึ กอบรม
• ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย จ า ก ส ม า ค ม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• วิ ธี การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ การวางแผนการตรวจสอบภายใน : สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Internal Audit Model Considerations : จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• Audit Change from Internal Auditor to Consultant : จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
2. หัวหน้ างานกฎระเบียบและข้ อบังคับ (งานกํากับดูแลการปฎิบัตงิ านของบริษัท)
- นางสาวรั ฐ ปวี ร์ ลาภนาน ตํ า แหน่ง เจ้ าหน้ า ที่ อ าวุโส ส่ว นกฎระเบียบและข้ อบัง คับ (รั ก ษาการ
ผู้จดั การ ส่วนกฎระเบียบและข้ อบังคับ) และเลขานุการบริษัท (ซึง่ แต่งตังเมื
้ ่อ 24 กรกฎาคม 2560)
- คุณวุฒิทางการศึกษา ปริ ญญาตรี การจัดการทัว่ ไป และ ปริญญาโท วิทยาการจัดการ
- ประสบการณ์ทํางาน งานด้ านเลขานุการบริ ษัท บจ. ออสสิริส ฟิ วเจอร์ ส (3 ปี ),
บจ. ธนบุรี พาณิชย์ ลีสซิ่ง (5 ปี )
- การฝึ กอบรม
• Fundamentals for Corporate Secretaries : Class 2/2015 : TLCA
• Advances for Corporate Secretaries : Class 2/2016 : TLCA
•
•
•
•
•
•

CSR for Corporate Sustainability : Class 1/2016 : SET
Company Secretary Program (CSP) : Class 73/2016 : IOD
Company Reporting Program (CRP) : Class 15/2016 : IOD
Board Reporting Program (BRP) : Class 23/2017 : IOD
Effective Minutes Taking (EMT) : Class 38/2017 : IOD
Corporate Social Initiatives for Sustainable Development : Class 1/2017 : SET

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•
•

Supply Chain and Stakeholder Engagement Class 1/2017 : SET
Strategic CSR Management Class 1/2017 : SET
CSR Evaluation and Data Management Class 1/2017 : SET
Sustainability Risk and Materiality Analysis Class 1/2017 : SET
Sustainability Reporting Class 1/2017 : SET

บทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบของหัวหน้ างาน
หัวหน้ างานกฎระเบียบและข้ อบังคับมี หน้ าที่ความรับผิดชอบในการเป็ นศูนย์ กลางการกํ ากับดูแลการ
ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกํ าหนดของ
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมัตินโยบายด้ านการปฎิ บตั ิตามเกณฑ์ (Compliance Policy) โดย
กํ า หนดให้ คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ ผู้บริ หารระดับสูง หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงพนักงาน
ทุกท่าน ต้ องปฎิบตั ิงานด้ วยความถูกต้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกําหนดของหน่วยงาน
ทางการที่ เ กี่ ย วข้ องดัง กล่ าว โดยมี ก ารสื่ อสารกับ บุค คลที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อ ให้ ต ระหนักว่ าทุกท่ านมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการศึกษาและทําความเข้ าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ นโยบาย และข้ อกํ าหนดของหน่วยงาน
ทางการที่เกี่ยวข้ องในงานที่ตนรับผิดชอบ และปฎิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องครบถ้ วน เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดอย่างเคร่งครัด

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพยสิน

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561จํานวน 3 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารชุดราคาตาม
บัญชี จํานวน 8 ล้ านบาท มีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ตามเกณฑ์ราคาตลาดจํานวน 11 ล้ านบาท ตาม
รายงานลงวันที่ 4 มกราคม 2562 การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชันการวั
้
ดมูลค่า
ยุตธิ รรมอยูใ่ นระดับที่ 3
การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็ นโฉนดที่ดินเนื ้อที่ 55 ไร่ 1 งาน 43
ตารางวา รวม 6 โฉนด ราคาทุน 100 ล้ านบาท พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินทังที
้ ่มีอยู่แล้ ว และ/หรื อที่จะมีขึ ้นในภายหน้ า
ได้ ถูกจดทะเบียนจํานองเพื่อเป็ นประกันหนี ้วงเงินหนังสือคํ ้าประกันกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิ น
700 ล้ านบาท ในปี 2561 ได้ มีการไถ่ถอนและดําเนินการขาย

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 4 หน้ า 1

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ

บริ ษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

- ไม่ มี -

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 5 หน้ า 1

WWW.SYNTECCON.COM

สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมติดต่ อส่ วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

