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สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564

SYNTEC Construction PCL.
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)

สารบัญ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
2. การบริหารจัดความเสี่ยง
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

1-38
39-46
47-112
113-124

(Management Discussion and Analysis: MD&A)

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น

ส่วนที่ 2 การกากับดูและกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
7. โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ

125-130

131-145
146-166

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอื่นๆ

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

167-185
186-194

ส่วนที่ 3 งบการเงิน
ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม
ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการทาบัญชีและเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษัท (Compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ (ฉบับเต็ม)
และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 7 รายงานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

(แถวนั่งจำกซ้ำยไปขวำ)
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
กรรมกำรอิสระ,
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ,
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
(แถวยืนจำกซ้ำยไปขวำ)
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

นายไพศาล ตั้งยืนยง
กรรมกำรอิสระ
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นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
รักษำกำรประธำน, รองประธำนกรรมกำร,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน, ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

นายจิรโมท พหูสูตร
กรรมกำรบริษัท,
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ดร.อริชัย รักธรรม
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

นางอังสณา มั่นคงเจริญ
กรรมกำรบริษัท,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน,
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

ประวัติกรรมการบริษัท

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช

นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร

อำยุ

60 ปี

อำยุ

ตำแหน่ง

รักษำกำรประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

รวมวำระ 17 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 23 ธ.ค. 2547)
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70 ปี

รวมวำระ 18 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 30 ต.ค. 2546)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร

ดร.อริชัย รักธรรม

อำยุ

64 ปี

อำยุ

ตำแหน่ง

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

รวมวำระ

18 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 14 พ.ย. 2546)

ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

55 ปี

รวมวำระ 14 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 15 พ.ค. 2550)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

นายทวี

กุลเลิศประเสริฐ

นายไพศาล

ตั้งยืนยง

อำยุ

49 ปี

อำยุ

57 ปี

ตำแหน่ง

กรรมกำรอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมกำรอิสระ

รวมวำระ

17 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 29 เม.ย. 2547)

รวมวำระ

5 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 30 มิ.ย. 2559)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

นายจิรโมท พหูสูตร
อำยุ

39 ปี

นางอังสณา มั่นคงเจริญ
อำยุ
71 ปี

ตำแหน่ง

กรรมกำร
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ตำแหน่ง กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

รวมวำระ

8 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 29 เม.ย. 2556)

รวมวำระ 17 ปี (วันที่เริ่มเป็ นกรรมกำร 29 เม.ย 2547)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

จุดเด่นทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานในธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริษัท
ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ ิน
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพัก
รวมรำยได้
กำไรขัน้ ต้น
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน
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2564
9,865.50
3,715.16
6,150.34
4,964.54
270.21
5,313.90
512.49
63.92
0.08

งบการเงินรวม
2563
2562
10,603.90 10,248.16
4,437.25
4,008.11
6,166.65
6,240.05
7,623.87
7,921.61
308.17
461.41
7,988.12
8,562.23
598.33
992.24
183.79
247.26
0.15
0.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2562
7,709.14 8,305.12 7,975.49
1,641.13 2,362.88 2,101.93
6,068.01 5,942.25 5,873.56
4,964.54 7,623.87 7,930.10
25.36
40.58
103.58
5,066.18 7,706.22 8,203.64
527.24
594.38
915.62
247.02
353.13
371.36
0.16
0.22
0.23

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

อัตราส่วนการเงินทีส่ าคัญ

งบการเงินรวม

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด (เท่ำ)
อัตรำหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี ้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%)
อัตรำหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระผูกพัน (เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยปั นผล (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุน้ (บำท)
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ (บำท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2562

2564

2563

2562

2.95
1.80
0.12
5.91
61.78
42.21
8.65
13.13
27.81
42.62

1.94
1.40
0.17
7.54
48.38
61.19
5.97
13.59
26.85
27.49

1.56
0.93
0.08
7.22
50.54
54.73
6.67
18.54
19.69
37.52

3.43
2.02
0.10
5.69
64.15
40.11
9.10
12.98
28.11
45.14

2.16
1.52
0.51
7.36
49.58
59.24
6.16
18.79
19.42
36.32

2.18
1.23
0.17
6.99
52.19
52.94
6.98
18.36
19.88
39.20

9.79
2.29
1.20
1.14

8.90
3.07
2.30
3.27

11.03
4.51
2.89
4.44

10.57
6.08
4.88
4.11

9.16
5.34
4.58
5.98

10.56
6.25
4.53
6.44

0.62
12.06
0.51

1.76
16.92
0.77

2.40
17.79
0.83

3.09
70.33
0.63

4.34
84.75
0.95

4.70
78.27
1.04

0.60
2.94
0.35
1.99

0.72
13.01
0.44
0.69

0.64
5.58
0.45
0.84

0.27
17.27
0.52

0.40
90.56
0.36

0.26
39,813
0.56

3.87
0.04

3.88
0.12

3.92
0.16

3.81
0.16

3.74
0.22

3.69
0.23

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

สูตรการคานวณอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
หมุนเร็ว (เท่ำ)
อัตรำหมุนเวียน
ลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี ้
เฉลี่ย (วัน)

สินทรัพย์หมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินสด + เงินลงทุนชั่วครำว + ลูกหนีส้ ทุ ธิ
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
ขำยสุทธิ
ลูกหนีก้ ำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อเฉลี่ย
365
อัตรำหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ำ (เท่ำ)

รอบกำรหมุนเวียนเงินสด (วัน)

อัตรำส่วนหมุนเวียน
สินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียน
เจ้ำหนี ้ (เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำ
เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลำ
ชำระหนี ้ (วัน)

ต้นทุนขำยสินค้ำ + ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
สินค้ำคงเหลือเฉลี่ย
ต้นทุนขำยสินค้ำ + ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำเฉลี่ย
365
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ)
365
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี ้ (เท่ำ)

ระยะเวลำเก็บหนี ้ + ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย - ระยะเวลำชำระหนีเ้ ฉลี่ย

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
รำยได้ - ต้นทุน
รำยได้
กำไรก่อนภำษี เงินได้
รำยได้

อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรจำก
กำรดำเนินงำน (%)

อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)

กำไรขำดทุนสุทธิ
รำยได้รวม
กำไรขำดทุนสุทธิ
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริษัทใหญ่เฉลี่ย

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
กำไรสุทธิ
รวมสินทรัพย์เฉลี่ย

อัตรำผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์ (%)

อัตรำหมุนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

อัตรำผลตอบแทน
จำกสินทรัพย์ถำวร (%)
รวมรำยได้
รวมสินทรัพย์เฉลี่ย

กำไรสุทธิ + ค่ำเสื่อมรำคำ
ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์เฉลี่ย

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถ
ชำระผูกพัน (เท่ำ)
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รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภำษี
ค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำตัดจำหน่ำย
หนีส้ นิ ระยะสัน้ ที่มีภำระดอกเบีย้
+ หนีส้ นิ ระยะยำว

อัตรำส่วนควำมสำมำรถ
กำรชำระดอกเบีย้ (เท่ำ)

กระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
ดอกเบีย้ จ่ำย

อัตรำกำรจ่ำยปั นผล (%)

เงินปั นผล
กำไรสุทธิ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

จุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบ 5 ปี (งบการเงินรวม)

กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

รายได้รวม (ล้านบาท)
985.14

183…

247.26

2564

2563

2562

2561

8,562.23

2563

2562

9,156.69

7,428.30

5,313.90

590.84
63.92

7,988.12

2564

2560

2561

2560

2564

2.95

หนีส้ ิน

1.94 1.56 1.67 1.71

2564 2563 2562 2561 2560

2564

0.72

0.64

5,563.70

4,367.24

9,930.95
6,064.67

2561

2560

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

อัตรำส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ื อหุน้ (เท่ำ)
0.60
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4,230.14

2562
สินทรัพย์

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

10,294.81
4,008.11

2563

6,240.05

10,248.16
6,166.65

4,437.25

3,715.16

6,150.34

9,865.50

10,603.90

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

0.70

กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำท)

0.78

0.63
0.39
0.08 0.15 0.18

2563

2562

2561

2560

2564 2563 2562 2561 2560

1)
การประกอบธุรกิจ
และผลการดาเนินงาน
Business Operation

and Performance

1. โครงสร้างและ
การดาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
Structure and Business

Operation of Syntec

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

1.1) นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติควำมเป็ นมำของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อ บริษัท สยำม ซินเท็ค
คอนสตรัค ชั่น จ ำกัด (มหำชน) ได้จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุคคลที่ จัด ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย เมื่ อ วัน ที่ 22 ธัน วำคม 2531
จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริษัท มหำชน จำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2535 และจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2536 โดยที่อยู่จดทะเบียนมีสำนักงำนใหญ่ตงั้ อยู่เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร 10110 และมีสำนักงำนสำขำแห่งที่หนึ่ง ตัง้ อยู่เลขที่ 61
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร 10330 โดยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกำรรับเหมำ
ก่อสร้ำงและธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อบริกำรห้องพัก หรือเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
กำรประกอบธุรกิจหลักของบริษัทยังคงไว้ซึ่งกำรดำเนินธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงแบบครบวงจร โดยรับงำนก่อสร้ำง
จำกหน่วยงำนรำชกำรและภำคเอกชน ให้บริกำรตัง้ แต่เริ่มแรกจนกระทั่งก่อสร้ำงอำคำรเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่ำ
“จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ” ซึ่งหมำยรวมตัง้ แต่งำนขัน้ เตรียมกำร งำนเสำเข็ม งำนฐำนรำก งำนป้องกันดินทลำย งำนโครงสร้ำง
งำนสถำปั ตยกรรม งำนภูมิสถำปั ตยกรรม และงำนวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำ งำนระบบเครื่องจักรกล งำน
สุขำภิบำล งำนระบบลิฟต์ งำนระบบเครือ่ งปรับอำกำศ และงำนระบบอัตโนมัติตำ่ งๆ ในตัวอำคำร เป็ นต้น
กำรรับงำนก่อสร้ำงของบริษัทได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนอย่ำงถูกต้องเหมำะสม ทัง้ ในกรณีที่ผวู้ ำ่ จ้ำงเป็ นหน่วยงำน
รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือภำคเอกชน ซึ่งจะมีกำรกำหนดขัน้ ตอน วิธีกำรเสนอรำคำ กรอบระยะเวลำกำรดำเนินกำร และ
เงื่อนไขกำรก่อสร้ำงที่แตกต่ำงกันออกไป หำกบริษัทได้รบั กำรคัดเลื อกผ่ำนกำรเจรจำต่อรองรำคำและระบุเงื่ อนไขกำร
ก่อสร้ำงที่พอใจทุกฝ่ ำยเรียบร้อยแล้ว จึงเกิดกำรว่ำจ้ำงให้ก่อสร้ำงในที่สดุ
โดยทั่วไปบริษัทจะเป็ นผูร้ บั เหมำหลักในกำรก่อสร้ำง เว้นแต่เป็ นโครงกำรขนำดใหญ่ที่ตอ้ งใช้ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนในกำรก่อ สร้ำง อำจพิ จำรณำเข้ำร่ว มดำเนิ น กำรในลัก ษณะกิ จกำรร่วมค้ำกับ บริษัท อื่น ซึ่ง ก่ อ ให้เกิ ดกำร
แลกเปลี่ยนเทคนิคในกำรทำงำน กำรเรียนรู แ้ ละถ่ำยทอดเทคโนโลยีใหม่ องค์ควำมรู ด้ ำ้ นต่ำงๆ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำน
นวัตกรรม ซึ่งถือเป็ นกำรขยำยศักยภำพกำรทำงำนของบริษัท เพื่อเปิ ดโอกำสในกำรเข้ำร่วมกำรประมูลโครงกำรใหญ่ทงั้
ภำครัฐบำลและเอกชนต่อไปในอนำคต
สำหรับแรงงำนในกำรก่อสร้ำงนัน้ บริษัทมีคนงำนรำยวันของตนเองส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งมำจำกกำรว่ำจ้ำง
ผูร้ บั จ้ำงช่วงที่ได้รบั กำรขึน้ ทะเบียนไว้กบั บริษัทอย่ำงถูกต้อง และต้องมีคณ
ุ สมบัติผ่ำนเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งข้อดีใ น
ส่วนนีค้ ือสำมำรถกำหนดปริมำณคนงำนตำมควำมต้องกำรในแต่ละช่วงเวลำได้อย่ำงเหมำะสม นำมำซึ่งกำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพอีกด้วย
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หน้ำ 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

1.1.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ค่านิยม และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของบริษัท

บริษัทมุง่ มั่นที่จะเป็ นผูร้ บั เหมำที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรือ่ งกำรก่อสร้ำงอำคำรทุกรูปแบบ และรับงำนก่อสร้ำงแบบ
ครบวงจร ผ่ำนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงด้วยควำมปลอดภัยสูงสุด ด้วยเป้ำหมำยระยะยำวภำยในปี 2568 ที่ว่ำ “บริษัทจะมี
รำยได้ติด 1 ใน 5 ของกลุม่ อุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทย” ส่วนเป้ำหมำยระยะสัน้
ภำยในปี 2564-2566 ที่วำ่ “บริษัทจะมีกำรดำเนินโครงกำรขัน้ ต่ำ ปี ละ 30 โครงกำร”
วิสัยทัศน์
เป็ นผูน้ ำในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในเรื่อง คุณภำพ เวลำ ค่ำใช้จ่ำย ควำมปลอดภัย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
พันธกิจ
1) ติดลำดับ 1 ใน 5 บริษัทรับเหมำก่อสร้ำงอำคำรสูงชัน้ นำในประเทศไทย
2) “One Stop Service” ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงอย่ำงครบวงจร ทัง้ งำนเสำเข็มเจำะ งำนโครงสร้ำง และงำนระบบ
3) “Smart Employee” สร้ำงและพัฒนำบุคลำกรให้มีคณ
ุ ภำพพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักกำร RUR คือ
- R : Reskill กำรสร้ำงทักษะใหม่ที่จำเป็ นในกำรทำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรขององค์กร
- U : Upskill กำรยกระดับทักษะเดิมที่มีอยูใ่ ห้ดียิ่งขึน้ เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต
- R : Relearn กำรเรียนรูอ้ ย่ำงต่อเนื่อง เพื่อหำองค์ควำมรูใ้ หม่มำทดแทนควำมรูเ้ ดิม

4) “Happy Work Place & Life” ดูแ ลบุค ลำกรให้ทำงำนอย่ำงมีควำมสุขในองค์กร เพี ย บพร้อ มด้วยสถำนที่
ทำงำนที่สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำน และมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career
Path) ที่ตอบสนองต่อควำมหลงใหล (Passion) ในกำรทำงำนของพนักงำนแต่ละบุคคล
5) “SYNTEC Standard” สร้ำงงำนด้วยมำตรฐำนระดับเดียวกันทัง้ องค์กร
6) “Agile Model Driven Development” ปรับ ปรุ ง กระบวนกำรท ำงำนให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพที่ สูง ขึ น้ และ ลด
กระบวนกำรทำงำนที่ไม่จำเป็ นเพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรทำงำนเพิ่มมำกขึน้
7) “Cost Control” ลดต้นทุนของบริษัท จำกกำรใช้เทคโนโลยีและปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน
8) “Digital Transformation” ปรับตัวเข้ำสูย่ คุ ดิจิทลั โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำเพื่อช่วยให้กำรทำงำนง่ำยขึน้ สะดวก
ขึน้ และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
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หน้ำ 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
บริษัทใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจอย่ำงเข้มข้น ด้วยกลยุทธ์กำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยใน
โดยมุ่งเน้นด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรบริหำรระบบสำรสนเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรแข่งขันให้แก่บริษัท ดังนี ้
1) คุณภำพ โดยมุ่งเน้นกำรก่อสร้ำงที่ถกู ต้องตำมหลักวิชำชีพ ให้บริกำรอย่ำงครบวงจร และสร้ำงสรรค์งำนที่ได้
คุณภำพ ควบคู่ไปกับกำรดูแลด้ำนควำมปลอดภัยแก่ผูป้ ฏิบัติงำน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมในกำรทำงำนครอบคลุมทุกด้ำน
2) เวลำ โดยกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ลกู ค้ำว่ำจะได้รบั กำรส่งมอบงำนที่ตรงตำมกำหนด และเป็ นไปตำมที่ระบุ
ไว้ในสัญญำว่ำจ้ำงกำรก่อสร้ำงอย่ำงครบถ้วน
3) ค่ำใช้จ่ำย โดยกำรบริหำรต้นทุนโครงกำรและต้นทุนกำรก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสม เป็ นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้
เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถแข่งขันในธุรกิจได้
4) ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงำนด้วยหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี ส่งเสริมให้
พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ และร่วมกันรักษำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะกำรดูแลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริเวณชุมชน สังคม ผูอ้ ยูอ่ ำศัยรอบพืน้ ที่กำรก่อสร้ำงอย่ำงน้อยที่สดุ
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
บริษัทมีกำรสร้ำงและปฏิบตั ิตำมวัฒนธรรมของบริษัท
อย่ำงเข้มแข็งมำช้ำนำน เปรียบเสมือนกำรสร้ำงตึกสูง
นั้น สิ่ ง ส ำคัญ อยู่ ที่ ก ำรวำงรำกฐำนที่ ม่ ัน คงแข็ ง แรง
วัฒนธรรมของบริษัทก็เช่นกัน เมื่อได้รบั กำรปฏิบตั ิและ
ส่ง ต่อ จำกรุ ่น สู่รุ่น จะสำมำรถหล่อ หลอมให้ทุก คนมี
ควำมเป็ น น ้ำ หนึ่ ง ใจเดี ย วกัน สร้ำ งสรรค์แ ละฟั น ฝ่ ำ
อุ ป สรรคต่ ำ งๆ ร่ ว มกั น เพื่ อ ประโยชน์ใ นกำรสร้ำ ง
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรทำงำนอย่ำงสูงสุด
1) Customer Centric หรือ มุง่ เน้นลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง คำนึงถึงลูกค้ำเป็ นอันดับแรกทัง้ ลูกค้ำภำยใน และลูกค้ำ
ภำยนอก
2) Trust & Respect หรือ เชื่อใจ และเคำรพซึง่ กันและกัน ปฏิบตั งิ ำนกับผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียด้วยควำมโปร่งใส ให้
ควำมเคำรพในควำมสำมำรถ และศักยภำพของคนทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเพศ, เชือ้ ชำติ และควำมเชื่อ
3) Operation Excellence หรือ ระบบปฏิบตั ิกำรเป็ นเลิศ ระบบปฏิบตั ิกำรเป็ นเลิศ ด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนให้กระชับ สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และสร้ำงให้มมี ำตรฐำนกำรทำงำนในทุกหน่วยงำน
4) Collaboration หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ประสำนกำรทำงำนให้เป็ นทีมเดียวกัน พร้อมทัง้ สร้ำงวัฒนธรรมกำรทำงำน
แบบ Agile Organization และใช้ดิจิทลั พื่อช่วยในกำรเปลีย่ นแปลงกำรทำงำน
5) Jobs Quality & Safety Works หรือ งำนที่มีคณ
ุ ภำพ และควำมปลอดภัย สร้ำงแบรนด์ซินเท็คให้แข็งแรง ด้วย
กำรสร้ำงงำนทีม่ ีมำตรฐำนและคุณภำพสูง โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นหลัก
6) Commitment & Passionate Culture หรือ ทำงำนด้วยควำมรักและมุง่ มั่น ยึดมั่นต่อคำพูด มีวนิ ยั ในกำร
ทำงำน มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รบั ทำงำนด้วยควำมรัก และควำมหลงใหลต่องำนที่ทำ
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1.1.2) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในช่วงเวลำ 3 ปี ที่ผ่ำนมำบริษัทได้มีกำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรที่ สำคัญ โดยมีลำดับเหตุกำรณ์และประเด็น
สำคัญต่ำงๆ ดังนี ้
2562 - 11 มีนำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมสัดส่วนใน บริษัท ซี เอส เอ็ม
แคปปิ ตอล จำกัด (บริษัทย่อย) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,100,000,000 บำท จำนวน 11,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้
ละ100 บำท เพิ่มอีก 75,000,000 บำท จำนวน 750,000 หุน้ เป็ น 1,175,000,000 บำท จำนวน 11,750,000 หุน้
โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 60.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 705,000,000 บำท จำนวน 7,050,000 หุน้
- 13 พฤษภำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติจดั ตัง้ บริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด (บริษัท
ย่อย) เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจและเพิ่มรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพักที่จังหวัดกระบี่ ด้วยทุนจดทะเบียน
100,000 บำท จำนวน 1,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ100 บำท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 70.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงิน
ลงทุน 70,000 บำท จำนวน 700 หุน้
- 5 มิถนุ ำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษัท เอ เอ็น 8
จำกัด (บริษัทย่อย) จำกเดิมบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 70.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ำกำรลงทุน 70,000 บำท จำนวน 700 หุน้
เพิ่มอีกร้อยละ 9.90 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 9,900 บำท จำนวน 99 หุน้ ดังนั้ นบริษัทจึงถือหุน้ ร้อยละ 79.90
หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 79,900 บำท จำนวน 799 หุน้
- 9 สิงหำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมสัดส่วนใน บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
(บริ ษั ท ย่ อ ย) จำกทุน จดทะเบี ย นเดิ ม 100,000 บำท จ ำนวน 1,000 หุ้น มูล ค่ ำ หุ้ น ละ100 บำท เพิ่ ม อี ก
129,900,000 บำท จำนวน 1,299,000 หุน้ เป็ น 130,000,000 บำท จำนวน 1,300,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้ ร้อย
ละ 79.90 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 103,870,000 บำท จำนวน 1,038,700 หุน้
- 27 กันยำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติจดั ตัง้ บริ ษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์
จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อบริหำรธุรกิ จโรงแรมและธุรกิ จบริกำร ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บำท จำนวน
40,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 70.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 2,800,000 บำท
จำนวน 28,000 หุน้
- 27 กันยำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมสัดส่วนใน บริษัท พีที ทรี แลนด์
จำกัด (บริษัทย่อย) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000 บำท จำนวน 10,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท เพิ่มอีก
119,000,000 บำท จำนวน 1,190,000 หุน้ เป็ น 120,000,000 บำท จำนวน 1,200,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้ ร้อย
ละ 79.98 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 95,976,000 บำท จำนวน 959,760 หุน้
2563 - 20 มกรำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมสัดส่วนใน บริษัท เจที เทน จำกัด
(บริษัทย่อย) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 100,000,000 บำท จำนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท เพิ่มอีก
40,000,000 บำท จำนวน 400,000 หุน้ เป็ น 140,000,000 บำท จำนวน 1,400,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ
84.98 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 118,972,000 บำท จำนวน 1,189,720 หุน้
- 1 กุมภำพันธ์ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติแต่งตัง้ ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท ดังนี ้ นำงสำวแสงเดือน
สอนบำลี ให้ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี และนำงสำวนุชนำท สิริศุภนิมิตร ให้ดำรง
ตำแหน่งผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี
- 15 เมษำยน ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นตำมสั ด ส่ ว นใน บริ ษั ท
ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล จำกัด (บริษัทย่อย) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,175,000,000 บำท จำนวน 11,750,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ100 บำท เพิ่มอีก 50,000,000 บำท จำนวน 500,000 หุน้ เป็ น 1,225,000,000 บำท จำนวน
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12,250,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 60.00 หรือคิ ดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 735,000,000 บำท จำนวน
7,350,000 หุน้
- 13 กรกฎำคม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติจดั ตัง้ บริษัทย่อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
(บริษัทย่อย) เพื่อให้บริกำร ที่ปรึกษำ จัดซือ้ จัดจ้ำง ติดตัง้ งำนระบบสุขำภิบำล ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และ
ระบบปรับอำกำศ ด้วยทุนจดทะเบียน 4,000,000 บำท จำนวน 40,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท โดยบริษัทถือ
หุน้ ร้อยละ 90.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุน 3,599,800 บำท จำนวน 35,998 หุน้
- 28 กันยำยน ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมสัดส่วนใน บริษัท เอสเอชจี
แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 4,000,000 บำท จำนวน 40,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ
100 บำท เพิ่มอีก 5,000,000 บำท จำนวน 50,000 หุน้ เป็ น 9,000,000 บำท จำนวน 90,000 หุน้ โดยบริษัทถือ
หุน้ ร้อยละ 70.00 หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 6,300,000 บำท จำนวน 63,000 หุน้
2564 - 15 มี น ำคม ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นตำมสัด ส่ ว นใน บริ ษั ท
ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล จำกัด (บริษัทย่อย) จำกทุนจดทะเบียนเดิม 1,225,000,000 บำท จำนวน 12,250,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ100 บำท เพิ่มอีก 100,000,000 บำท จำนวน 1,000,000 หุน้ เป็ น 1,325,000,000 บำท จำนวน
13,250,000 หุน้ โดยบริษัทถือหุน้ ร้อยละ 60.00 หรือคิ ดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 795,000,000 บำท จำนวน
7,950,000 หุน้
1.1.3) การใช้เงินจากการระดมทุน
ณ ปี 2564 บริษัท “ไม่มี” กำรระดมทุนในทุกประเภท

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

1.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1) โครงสร้างรายได้
ตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้ แยกบริษัทและบริษัทย่อยตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี
บริษัท

% การถือหุ้น
ของบริษัท

1. บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
2. บริษัทย่อย
- บจก. เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
- บจก. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์
- บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์
- บจก. พีที ทรี แลนด์
- บจก. เจที เทน
- บจก. เอ เอ็น 8
- บจก. เอชเอชจี แมเนจเม้นท์
- บจก.เดลต้ำ อินฟรำวัน
รวม

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
มูลค่า
%
มูลค่า
%
มูลค่า
%
5,056.62 95.16 7,698.56 96.38 8,200.58 95.78

68.00
99.97
60.00
79.98
84.98
79.90
70.00
90.00

81.19
1.25

1.53
0.02

77.96
0.19

0.98
-

77.33
1.77

0.90
0.02

170.39
3.21 209.09
2.62
282.44
3.30
0.01
0.11
0.02
0.03
3.18
0.06
0.20
1.24
0.02
2.08
0.02
0.01
5,313.90 100.00 7,988.12 100.00 8,562.23 100.00

จำกตำรำงโครงสร้ำงรำยได้แยกบริษัทและบริษัทย่อยจะพบว่ำ รำยได้รวมของบริษัทสูงกว่ำบริษัทย่อยเป็ นอย่ำง
มำก แสดงให้เห็นว่ำบริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปในแนวทำงธุรกิจหลักเป็ นสำคัญ โดยมีรำยได้จำกบริษัทย่อยเติบโต
ขึน้ มำอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมควำมแข็งแกร่งทำงด้ำนกำรเงิน และสร้ำงควำมมั่นคงด้วยรำยได้ที่แน่นอนให้แก่บริษัทต่อไปใน
อนำคต
ตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้ แยกตำมประเภทบัญชีตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี
กลุ่มธุรกิจ
1. รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
2. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
3. กำไรจำกกำรจำหน่ำยและตัดบัญชีทรัพย์สิน
4. อื่น ๆ
- ดอกเบีย้ รับ
- โอนกลั บ ค่ ำ เผื่ อ ประมำณกำรคดี ค วำม
ฟ้องร้อง
- รำยได้อื่น
รวม

ปี 2564
มูลค่า
%
4,964.54
93.43
270.21
5.08
3.84
0.07

ปี 2563
มูลค่า
%
7,623.87
95.44
308.17
3.86
1.69
0.02

ปี 2562
มูลค่า
%
7,921.61
92.52
461.41
5.39
9.64
0.11

0.95
-

0.02
-

5.40
-

0.07
-

18.89
20.81

0.22
0.24

74.36
5,313.90

1.40
100.00

48.99
7,988.12

0.61
100.00

129.87
8,562.23

1.52
100.00

จำกตำรำงแสดงโครงสร้ำงรำยได้ แยกตำมกลุม่ ธุรกิจจะพบว่ำรำยได้จำกกำรรับเหมำก่อสร้ำงถือเป็ นธุรกิจหลัก
ของบริษัท โดยมีธุรกิจกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้เช่ำเริ่มเติบโตขึน้ มำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมแผนกลยุทธ์ที่เน้นกำร
ขยำยกำรดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะเป็ นกำรเติบโตไปข้ำงหน้ำ สร้ำงควำมยั่งยืนให้กบั องค์กร และดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับแผนธุรกิจหลักได้เป็ นอย่ำงดี แม้ว่ำในปี 2564 อำจได้รบั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิคที่ทำให้รำยได้ลดลงก็
ตำม
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ตำรำงโครงสร้ำงรำยได้ของธุรกิจก่อสร้ำง ตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี
ประเภทของงานก่อสร้าง
อำคำรที่พกั อำศัย (Residential)
โรงแรม รีสอร์ท (Leisure)
ศูนย์กำรค้ำ ชอปปิ งมอลล์ (Retail)
โรงพยำบำล (Hospital)
โรงงำนอุตสำหกรรม (Industrial)
อำคำรสำนักงำน อำคำรพำณิชย์(Commercial)
สถำบัน (Institution)
รวม

ปี 2564
มูลค่า
%
2,767.86 55.75
781.91 15.75
627.88 12.65
457.82
9.22
201.42
4.06
127.65
2.57
4,964.54 100.00

ปี 2563
มูลค่า
%
4,442.97
58.28
484.81
6.36
693.80
9.10
1,061.12
13.92
345.41
4.53
505.17
6.63
90.59
1.18
7,623.87 100.00

ปี 2562
มูลค่า
%
4,351.02
54.93
303.44
3.83
548.75
6.93
742.19
9.37
378.85
4.78
1,002.08
12.65
210.42
3.10
7,921.61 100.00

จำกตำรำงแสดงโครงสร้ำงของธุรกิจ ตำมงบกำรเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี จะพบว่ำ รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงประเภท
อำคำรที่พกั อำศัยหรือคอนโดมิเนียมยังคงสัดส่วนของรำยได้ที่สงู กว่ำกำรก่อสร้ำงประเภทอื่นๆ อย่ำงมำก รองลงมำคือ
รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงโรงแรม รีสอร์ท, ศูนย์กำรค้ำ ชอปปิ งมอลล์, โรงพยำบำล, โรงงำนอุตสำหกรรม และอำคำรสำนักงำน
อำคำรพำณิชย์ ตำมลำดับ แสดงให้เห็นว่ำบริษัทยังคงเป็ นผูน้ ำในกำรก่อสร้ำงอำคำรสูงที่ได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกเจ้ำของ
โครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ
ประเภทของงานก่อสร้าง
งำนภำคเอกชน
งำนภำครัฐวิสำหกิจ
งำนภำครัฐบำล
รวม

ปี 2564
มูลค่า
%
4,964.54 100.00
4,964.54 100.00

ปี 2562
มูลค่า
%
7,545.87
98.98
78.00
1.02
7,623.87 100.00

ปี 2561
มูลค่า
%
7,910.45
99.86
11.16
0.14
7,921.61 100.00

ตำรำงโครงสร้ำงรำยได้ของธุรกิจก่อสร้ำง แหล่งที่มำของรำยได้ยอ้ นหลัง 3 ปี จะพบว่ำ รำยได้จำกกำรก่อสร้ำง
ของบริษัทนัน้ มีแหล่งที่มำของรำยได้จำกงำนภำคเอกชนเป็ นส่วนมำก โดยในปี 2564 รำยได้ทงั้ หมดมำจำกงำนภำคเอกชน
ทัง้ สิน้ ซึ่งสอดคล้องกับประเภทกำรก่อสร้ำงที่บริษัทรับงำนก่อสร้ำงประเภทที่พักอำศัยเป็ นหลัก โดยโครงกำรประเภท
ดังกล่ำวจะใช้เวลำประมำณ 2-3 ปี ในกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จ
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1.2.2) ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
บริษัทมีกำรแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1) ธุ รกิจการให้บริการห้องพัก (Hotel & Resort) ซึ่งถือเป็ นธุรกิจรองของบริษัท มีสดั ส่วนรำยได้ที่ม่นั คง แต่
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ปี 2564 ธุรกิจโรงแรมช่วง 9 เดือนแรกซบเซำหนัก ผลจำกกำรระบำดของ โควิด-19 ที่รุนแรงกว่ำคำด
ทำให้ทำงกำรทยอยออกมำตรกำรควบคุมเข้มงวด ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติหดตัว 98.7% YoY อยู่ที่ 8.6 หมื่น
คน โดยนักท่องเที่ยวที่มำไทยมำกที่ สดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ สหรำชอำณำจักร เยอรมนี จีน และ ฝรั่งเศส ขณะที่
นักท่องเที่ยวในประเทศลดลง 48.9% YoY อยู่ที่ 27.6 ล้ำนทริป อัตรำเข้ำพักเฉลี่ยทั่วประเทศในช่วงเดียวกันปรับลดลงมำ
อยู่ที่ 10.0% เทียบกับ 28.5% ช่วงเดียวกันปี ก่อน ด้ำนรำคำห้องพักลดลง 20.1% YoY ส่งผลให้รำยได้เฉลี่ยต่อห้องต่ำ สุด
เป็ นประวัติกำรณ์ที่ 90 บำท (-72.2% YoY) จำก 323 บำทในช่วงเดียวกันปี ก่อน (ข้อมูลอ้ำงอิงจำกวิจยั กรุงศรี)

ช่ ว งที่ เ หลือ ของปี กำรฉี ด วัค ซี น เริ่ม ครอบคลุม มำกขึน้ ทำงกำรจึ ง ทยอยผ่อ นคลำยมำตรกำรเข้ม งวด อำทิ
(1) นโยบำยเปิ ดประเทศรับนักท่องเที่ยวจำกประเทศที่มีควำมเสีย่ งต่ำ 63 ประเทศโดยไม่กกั ตัว (ตำมเงื่อนไข) มีผล 1 พ.ย.
2564 (2) ยกเลิกเคอร์ฟิวทุกพืน้ ที่และกำหนดให้ 17 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) เป็ นพืน้ ที่นำร่องท่องเที่ยวช่วง 1-30 พฤศจิกำยน
2564 และขยำยเป็ น 33 จังหวัดช่วง 1-31 ธันวำคม 2564 และ (3) มำตรกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวไทย (อำทิ We Travel
Together-Phase 3 ตัง้ แต่ 24 กันยำยน 2564 - 31 มกรำคม 2565 และทัวร์เที่ยวไทย ตัง้ แต่ 8 ตุลำคม 2564 - 31 มกรำคม
2565) อย่ำงไรก็ตำมนักท่องเที่ยวต่ำงชำติยงั คงระมัดระวังเรือ่ งกำรเดินทำง ประกอบกับนโยบำยด้ำนท่องเที่ยวของประเทศ
ต้นทำงยังไม่ผ่อนคลำยเต็มที่ ทำให้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มซบเซำต่อเนื่อง คำดทัง้ ปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะ
อยู่ที่ 3.5 แสนคน (-94.8%) ขณะที่นกั ท่องเที่ยวในประเทศเดินทำง 52 ล้ำนทริป (-42.5%) ส่งผลให้อตั รำเข้ำพักเฉลีย่ อยูท่ ี่
14.0% (ปี 2563 อยูท่ ี่ 29.5%)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 8

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

โดยดำเนินงำนผ่ำนบริษัทและบริษัทย่อยต่ำงๆ แยกตำมประเภทกำรเป็ นเจ้ำของได้ ดังนี ้
1.1) ผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำร (Developer) ดำเนินงำนโดยบริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCR Asset
Management) ปั จจุบนั มีโครงกำรระหว่ำงดำเนินกำร 2 แห่ง ซึง่ ได้เปิ ดดำเนินกำรแล้ว 2 แห่ง คือ

- โครงกำรซิทำดีนส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีรำชำ (Citadines Grand Central Sriracha) ตัง้ อยูท่ ี่ 99/9 ถนนสุรศักดิ์ 1
ตำบลศรีรำชำ อำเภอศรีรำชำจังหวัดชลบุรี เปิ ดดำเนินกำรเมื่อเดือนมีนำคม 2558 เป็ นต้นมำ เป็ นโครงกำรโรงแรมสูง 8 ชัน้
มีหอ้ งพักจำนวน 136 ห้อง มีพืน้ ที่รวม 9,492 ตำรำงเมตร ให้บริกำรเช่ำห้องพักอำศัยระยะสัน้ และระยะยำว ซึ่งลูกค้ำส่วน
ใหญ่เป็ นชำวต่ำงชำติ โดยเฉพำะชำวญี่ปนที
ุ่ ่ทำงำนในนิคมอุตสำหกรรมในจังหวัดชลบุรีและระยองที่พกั อยูร่ ะยะยำว และ
ด้วยทำเลที่สะดวกของโครงการซึง่ เป็ นจังหวัดที่เป็ นตัวเลือกชัน้ ยอดสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทำงมำยังประเทศไทย จึง
สำมำรถเดินทำงต่อไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ได้อ ย่ำงสะดวก ผูเ้ ข้ำพักจะได้รบั ประสบกำรณ์อนั ดีเยี่ยมจำกมำตรฐำนกำรบริกำร
โรงแรมของเครือ แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Ascott International) ด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่ทำงโรงแรม
จัดเตรียมไว้ให้ เช่น อินเตอร์เนตไร้สำยฟรีทุกห้องและบริเวณพืน้ ที่ส่วนกลำง (Free Wi-Fi) แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้อง
ปลอดบุหรี่ ที่จอดรถ และบริกำรรถรับ-ส่งถึงสนำมบิน เป็ นต้น อีกทัง้ ยังมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกทำงสันทนำกำรที่จดั เตรียม
ไว้ให้บริกำรอย่ำงครบครัน เช่น ห้องฟิ ตเนส ซำวน่ำ และสระว่ำยนำ้ กลำงแจ้ง เป็ นต้น
ซึ่งในปี 2564 โครงกำรซิทำดีนส์
แกรนด์ เซ็ น ทรั ล ศรี ร ำชำ (Citadines
Grand Central Sriracha) ตัง้ เป้ำยอดเข้ำ
พักเฉลี่ยไว้ที่ 55% มียอดกำรเข้ำพักโดย
เฉลี่ย ที่ 51% น้อ ยกว่ำ ที่ ป ระมำณกำรไว้
4% แต่เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 6% และคำดว่ำ
จะมี อั ต รำกำรเข้ำ พั ก ในปี 2565 เฉลี่ ย
68%
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- โครงการซัมเมอร์เซ็ท ฮาเบอร์วิว ศรีราชา (Somerset Harbourview Sriracha) ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 88 ถนนสุรศักดิส์ งวน
ตาบลศรีราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ไกลจากโครงการแรก เปิ ดดาเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2563เป็ นต้นมา
เป็ นโครงการโรงแรมสูง 19 ชัน้ ชัน้ ใต้ดิน 1 ชัน้ ด้วยห้องพักจานวน 176 ห้อง พืน้ ที่รวม 19,442 ตารางเมตร โดยมีนโยบาย
จะให้บริการเช่าห้องพักอาศัยระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปนที
ุ่ ่ทางานใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีและระยอง ซึ่งอาเภอศรีราชา เป็ นพืน้ ที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากที่สดุ ติดอันดับ
แถวหน้าของเมืองไทย และ มีโรงงานของชาวญี่ปนอยู
ุ่ ่เป็ นจานวนมาก ทาให้พืน้ ที่อย่างอาเภอศรีราชาเป็ นอาเภอที่มีชาว
ญี่ ปนมากที
ุ่
่สดุ อาเภอหนึ่งในประเทศไทย คาดว่าปั จจุบนั น่าจะมีประมาณ 10,000 คน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
โดยผูเ้ ข้าพักจะได้รบั ประสบการณ์อนั ดีเยี่ยมจากมาตรฐานบริการของโรงแรมเครือ แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Ascott
International) ด้วยสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ เช่น อินเตอร์เนตไร้สำยฟรีทกุ ห้องและบริเวณ
พืน้ ที่ส่วนกลำง (Free Wi-Fi) และพืน้ ที่ส่วนกลางแผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องพักปลอดบุหรี่ ห้องประชุม ที่จอดรถ และ
บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน ห้องฟิ ตเนส ซาวน่า และสระว่ายนา้ กลางแจ้ง เป็ นต้น

ซึง่ ในปี 2564 โครงการซัมเมอร์เซ็ท ฮาเบอร์วิว ศรีราชา (Somerset Harborview Sriracha) ประมำณกำรยอดเข้ำ
พักเฉลี่ยไว้ที่ 54% มีอตั ราการเข้าพักตลอดทัง้ ปี เฉลี่ยที่ 56% ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้ 2% เพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 12% และ
คำดว่ำจะมีอตั รำกำรเข้ำพักในปี 2565 เฉลีย่ 71%
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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1.2) ผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำร (Developer) ดำเนินงำนโดยบริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด (PT THREE Land) ปั จจุบนั มี
โครงกำรระหว่ำงดำเนินกำร 1 แห่ง คือ

- โครงกำรครอส ทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่ ำตอง เซ็นเตอร์ (X2 Vibe Phuket Patong Centre) ตัง้ อยู่ที่บนถนนประชำอุทิศ
100 ปี สำย 3 ตำบลป่ ำตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่ำงจำกห้ำงจังซีลอน ประมำณ 300 เมตร เป็ นโครงกำรโรงแรม
สูง 8 ชัน้ ด้วยห้องพักจำนวน 326 ห้อง พืน้ ที่รวม 22,144 ตำรำงเมตร โดยมีนโยบำยจะให้บริกำรเช่ำห้องพักอำศัยระยะสัน้
กลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำส่วนใหญ่ จะเป็ นชำวต่ำงชำติโดยเฉพำะชำวออสเตรเลีย ชำวจี น และ ชำวยุโรป ที่ชอบท่องเที่ยว
เกำะทำงใต้ของประเทศไทย และด้วยทำเลที่สะดวกของโรงแรม ซึ่งห่ำงจำกชำยหำดป่ ำตอง ประมำณ 500 เมตร ทำให้
นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินไปยังชำยหำดได้อย่ำงสะดวก และยังใกล้กับซอยบำงลำ แหล่งท่องเที่ยวยำมค่ำคืนชื่อดังของ
ป่ ำตองอีกด้วย
โดยในโรงแรมมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่จดั เตรียมไว้อย่ำงครบครัน เช่น อินเตอร์เนตไร้สำยฟรีทกุ ห้องและ
บริเวณพืน้ ที่สว่ นกลำง (Free Wi-Fi) แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องปลอดบุหรี่ ที่จอดรถ พืน้ ที่สว่ นกลำง และบริกำรรถรับ-ส่ง
ถึ ง สนำมบิ น เป็ น ต้น และยัง มี ใ นส่ว นของสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกทำงสัน ทนำกำรต่ ำ งๆ เช่ น ห้อ งฟิ ตเนส ซำวน่ำ
สวนสำธำรณะ และสระว่ำยนำ้ กลำงแจ้ง เป็ นต้น
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ตอ่ เนื่องมำจำกปี 2563 และปี 2564
สถำนกำรณ์ยงั คงทวีควำมรุนแรง เนื่องจำกมีเชือ้ โควิดสำยพันธุใ์ หม่ คือ สำยพันธุเ์ ดลต้ำในช่วงเดือนเมษำยน และสำยพันธุ์
ใหม่ลำ่ สุด คือ โอไมครอน ที่ระบำดตัง้ แต่เดือน ตุลำคม เป็ นต้นมำนัน้ ส่งผลทำให้กำรก่อสร้ำงถูกเลื่อนออกไปเพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ จำกกำหนดเดิมที่จะเริ่มก่อสร้ำงในไตรมำสที่ 4 ปี 2564 ที่ผ่ำนมำ ทัง้ นี ้ โครงกำรได้รบั กำรอนุมตั ิขนั้ ตอนกำร
ประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และได้รบั ใบอนุญำตก่อสร้ำงเรียบร้อยแล้ว
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1.3) ผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำร (Developer) ดำเนินงำนโดยบริษัท เจที เทน จำกัด (JT10) ปั จจุบนั มีโครงกำรระหว่ำง
ดำเนินกำร 1 แห่ง คือ

- โครงกำรรีสอร์ท มู พัทยำ (MUU Pattaya)โครงกำรนีต้ งั้ อยู่ในซอยนำจอมเทียน 10 ตำบลนำจอมเทียน อำเภอ
บำงละมุง จังหวัดชลบุรี เป็ นโครงกำรโรงแรม สูง 6 ชัน้ ด้วยห้องพักประมำณ 163 ห้อง พืน้ ที่รวม 25,000 ตำรำงเมตร โดยมี
นโยบำยจะให้บริกำรเช่ำห้องพักอำศัยระยะสัน้ กลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำส่วนใหญ่เป็ นชำวไทยที่มีไลฟ์ สไตล์ชอบท่องเที่ยว
ครอบครัวชำวจี นและชำวยุโรปที่ตอ้ งกำรพักผ่อนริมชำยหำดและไม่ไกลจำกกรุ งเทพฯ โดยรีสอร์ทตัง้ อยู่ติดชำยหำด
พัทยำ-นำจอมเทียน มีควำมสงบ ลูกค้ำที่มำใช้บริกำรของโรงแรมได้ผ่อนคลำยกับบรรยำกำศริมทะเล และร่มรื่นด้วยทิว
ต้นสนอำยุกว่ำร้อยปี รีสอร์ทจะมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่จดั เตรียมไว้ให้ เช่น อินเตอร์เนตไร้สำยฟรีทกุ ห้องและพืน้ ที่
ส่วนกลำง (Free Wi-Fi) พืน้ ที่สำธำรณะ แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องปลอดบุหรี่ ห้องนอนติดระเบียง ห้องนอนวิวทะเล
ห้องประชุมสัมมนำ ที่จอดรถ และบริกำรรถรับ -ส่งถึงสนำมบิน เป็ นต้น และยังมีในส่วนของสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำง
สันทนำกำรที่จดั เตรียมไว้ให้บริกำรอย่ำงครบครัน เช่น ห้องฟิ ตเนส ซำวน่ำ สปำ สวนสำธำรณะ ร้ำนอำหำร บำร์รมิ ชำยหำด
และสระว่ำยนำ้ กลำงแจ้ง เป็ นต้น
เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลทำให้กำรก่อสร้ำงถูกเลื่อนออกไป เพื่อประเมิน
สถำนกำรณ์ จำกกำหนดเดิมที่จะเริม่ ก่อสร้ำงในไตรมำสที่ 2 ปี 2564 คำดว่ำจะเริม่ ก่อสร้ำงได้ในไตรมำสที่ 4 ปี 2565
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1.4) เจ้ำของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ดำเนินงำนโดยบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด (CSM
Capital Partners) ประกอบธุรกิ จประเภทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรให้เช่ำ โดยเป็ นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ อำคำรชุด
โครงกำรเอท ทองหล่อ เรสซิเด้นท์ เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559

-โครงกำรเอท ทองหล่อ เรสซิเด้นท์ ตัง้ อยู่บนทำเลที่ดีที่สดุ ในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร ย่ำนธุรกิจและแหล่งแฮงค์เอำท์สดุ หรู ของกรุงเทพฯเป็ นอำคำรสูง 15 ชัน้ รูปแบบโครงกำรผสม
ระหว่ำงพืน้ ที่รำ้ นค้ำปลีก (Retail) 47 ห้องภำยใต้ชื่อ เอท ทองหล่อ (Eight Thonglor)ไลฟ์ สไตล์มอลล์ใจกลำงทองหล่อ
อีกหนึง่ แหล่งช้อป ชิม ชิลล์ของคนเมือง ภำยในมอลล์ก็ได้เพิ่มควำมหลำกหลำยของร้ำนค้ำไว้อย่ำงครบครัน ทัง้ ร้ำนอำหำร
บำร์ คำเฟ่ แฟชั่นดีไซเนอร์ไทยและต่ำงประเทศรวมถึงสตูดิโอโยคะและร้ำนเสริมควำมงำมทัง้ ชำยและหญิงแบบครบวงจร
ภำยใต้บรรยำกำศควำมเป็ นส่วนตัว สะดวกสบำย หรูหรำ ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำทุกเพศทุกวัยและดีไซน์โฮเต็ล
ระดับ 5 ดำว มีหอ้ งพักจำนวน 148 ห้อง พืน้ ที่โครงกำรรวม 23,626 ตำรำงเมตร ภำยใต้ชื่อโรงแรมอคีรำ ทองหล่อ กรุงเทพฯ
(The akyra Thonglor Bangkok) โดยมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกทัง้ แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ลิฟต์ ที่จอดรถ กำรรักษำควำม
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิ ด อินเตอร์เนตไร้สำยฟรีทุกห้องและพืน้ ที่ส่วนกลำง (Free Wi-Fi) สระว่ำยนำ้
กลำงแจ้ง ฟิ ตเนส บำร์ เลำจน์รำ้ นอำหำร ศูนย์ธุรกิจ ห้องประชุม บริกำรรับส่งในพืน้ ที่ใกล้เคียงและที่จอดรถ เป็ นต้น ผูเ้ ข้ำ
พักจะพบกับไลฟ์ สไตล์ที่ทกุ ควำมสะดวกสบำยอยู่ใกล้แค่ไม่กี่กำ้ ว ไม่ว่ำจะเป็ นสถำนีรถไฟฟ้ำทองหล่อที่ใช้เวลำเดินเพียง
5 นำที ร้ำ นค้ำ ร้ำ นอำหำรระดับ ไฮเอนด์ ร้ำ นสะดวกซื อ้ ห้ำ งสรรพสิ น ค้ำ ชั้น น ำ โรงพยำบำล โรงเรี ย นนำนำชำติ
มหำวิทยำลัย พิพิธภัณฑ์ แม้กระทั่งแหล่งบันเทิงยำมค่ำคืน
ในปี 2564 โครงกำร ในส่ ว นของ
โรงแรม อคีรำ ทองหล่อ กรุ งเทพฯ (The akyra
Thonglor Bangkok) ยั ง ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ บ ร รลุ
เป้ำหมำยทำงธุรกิ จได้ ซึ่งได้ตงั้ เป้ำยอดเข้ำพัก
เฉลี่ย ไว้ที่ 66% แต่มียอดกำรเข้ำพักโดยเฉลี่ย
54% น้อยกว่ำเป้ำที่ตงั้ ไว้ 12% แต่เพิ่มขึน้ จำกปี
ก่อน 2% โดยคำดว่ำในปี 2565 จะมีอตั รำกำร
เข้ำพัก 75%
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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ถึงแม้วำ่ ยอดเข้ำพักเฉลีย่ ตลอดทัง้ ปี ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้ แต่เมื่อพิจำรณำยอดเฉลีย่ ของอัตรำกำรเข้ำพักตลอด
ทัง้ ปี แล้วจะเห็นว่ำยังมียอดเข้ำพักในระดับที่ดีพอควร จำกข้อได้เปรียบของตัวโรงแรมที่มีหอ้ งพักสไตล์เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
หลำยขนำดให้เลือก เช่น 1 – 3 ห้องนอน มีนโยบำยกำรขำยและกำรตลำดที่เน้น รองรับกำรเข้ำพักระยะยำวทัง้ แบบรำย
เดือนและรำยปี (Long stay) ของนักธุรกิจต่ำงชำติจำนวนมำกในย่ำนทองหล่อ โดยเฉพำะตลำดชำวญี่ปนและยั
ุ่
งตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้ำแบบครอบครัว ประกอบกับกำรทำรำยกำรส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดห้องพักแบบระยะสัน้ (Short stay)
สำหรับตลำดกลุม่ ลูกค้ำคนไทยและชำวต่ำงชำติ ภำยในประเทศ เพื่อกระตุน้ กำรเดินทำงท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดและกำร
ส่งเสริมจำกมำตรกำรกระตุน้ กำรท่องเที่ยวในประเทศของภำครัฐ อย่ำงโครงกำร “เรำเที่ยวด้วยกัน” นอกจำกนีย้ งั ใช้ควำม
ได้เปรียบของทำเลทุกตำรำงนิว้ ด้วยกำรพัฒนำร้ำนอำหำรสไตล์อิตำเลี่ยน "Otto Italian Restaurant" เปิ ดบริกำรตัง้ แต่
เดื อ นตุล ำคม 2564 เป็ น ต้น มำ เพื่ อ สร้ำ งรำยได้คู่ข นำนกับ ห้อ งพัก รองรับ ลูก ค้ำ ที่ เ ข้ำ พัก และเป็ น แหล่ง กิ น ดื่ ม ของ
นักท่องเที่ยวละแวกนัน้
ส่วนของผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรพืน้ ที่รำ้ นค้ำปลีก (Retail) เอท ทองหล่อ (Eight Thonglorแม้วำ่ จะเผชิญ
กับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไว้รสั โควิด-19 สำยพันธุเ์ ดลต้ำภำยในประเทศตัง้ แต่ช่วงเดือนเมษำยนเป็ นต้นมำ ทำ
ให้กรุ งเทพมหำนครมีคำสั่งปิ ดห้ำงสรรพสินค้ำ (ยกเว้นซุปเปอร์มำร์เก็ต) ตัง้ แต่เดือนกรกฎำคมจนถึงสิน้ เดือนกันยำยน
2564 เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด ซึง่ โครงกำรได้รบั ผลกระทบนีโ้ ดยตรง เพรำะต้องประกำศปิ ดศูนย์กำรค้ำร่วม 3 เดือน แต่
ก็ยงั สำมำรถรักษำอัตรำกำรเช่ำพืน้ ที่ไว้ได้ในระดับที่ดี ด้วยบริษัทมีนโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำพืน้ ที่เช่ำโครงกำรค้ำ
ปลีก (Retail) อย่ำงมีประสิทธิภำพให้มีรำ้ นค้ำระดับชัน้ นำที่สอดคล้องกับ ไลฟ์ สไตล์ของควำมเป็ นทองหล่อยุคใหม่ เป็ นจุด
ศูนย์กลำงใจกลำงทองหล่ออันโดดเด่นที่ทงั้ ทันสมัย หรู หรำ สะดวกสบำยซึ่งร้ำนค้ำต่ำงๆ ภำยในโครงกำรล้วนแล้วแต่เป็ น
ร้ำนค้ำที่มีศกั ยภำพในกำรเช่ำพืน้ ที่และมีสินค้ำและบริกำรที่ดีที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เข้ำมำใช้บริกำรและ
กำรทำกำรตลำดพืน้ ที่เช่ำเพื่อดึงดูดให้คนมำใช้บริกำรพืน้ ที่มำกขึน้ ทำให้รำคำเช่ำพืน้ ที่ก็จะสูงขึน้ ซึง่ รำคำค่ำเช่ำที่ดีจะเป็ น
ตัวสร้ำงรำยได้ให้พนื ้ ที่เช่ำเนื่องจำกมีผเู้ ช่ำเต็มพืน้ ที่

ในปี 2564 โครงกำรในส่วนของกำรเช่ำพืน้ ที่รำ้ นค้ำปลีก สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจได้ ซึ่งได้ตงั้ เป้ำยอด
กำรเช่ำพืน้ ที่เฉลีย่ ไว้ที่ 69% แต่มียอดกำรเช่ำพืน้ ที่โดยเฉลีย่ 94% มำกกว่ำเป้ำที่ตงั้ ไว้ 1% โดยคำดว่ำในปี 2565 จะมีอตั รำ
กำรเช่ำพืน้ ที่ 98%
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1.5) เจ้ำของสิทธิ กำรเช่ำ (Leasehold) ดำเนินงำนโดยบริษัท เนเชอรัล วิลล์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Natural Ville
Management) ประกอบธุรกิจดำเนินกำรบริหำรบุคลำกรสำหรับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ และ อสังหำริมทรัพย์
อื่นๆ โดยบริหำรจัดกำรสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำร โรงแรม เดอะ ดัทเชส ซึ่งได้สิทธิกำรเช่ำนำน 19 ปี 7 เดือน 17 วัน โดย
เข้ำเป็ นเจ้ำของสิทธิเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2556 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2576

- โครงกำรโรงแรม เดอะ ดัทเชส (The Duchess) ตัง้ อยูใ่ นซอยหลังสวน เปิ ดให้บริกำรตัง้ แต่เดือนตุลำคม ปี 2556
เป็ น โรงแรมระดับ 4 ดำว สูง 29 ชั้น จ ำนวนห้อ งพัก 166 ห้อ ง บนพื น้ ที่ 21,507 ตำรำงเมตร ขึน้ ชื่ อ ในเรื่อ งห้อ งพักที่
กว้ำงขวำง ครบครันด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นภำยในห้องพัก บรรยำกำศเงียบสงบเป็ นส่วนตัว ในทำเลใจกลำง
ย่ำนธุรกิจที่คึกคัก ทำให้เหมำะสำหรับกำรเข้ำพักทัง้ แบบระยะสัน้ และระยะยำว ทุกๆ ห้องมำพร้อมกับวิวเมื องที่สวยงำม
นอกจำกนีโ้ รงแรมยังมีบริกำรต่ำงๆ สำหรับนักธุรกิจ อำทิ สระว่ำยนำ้ กลำงแจ้ง ซำวน่ำ ฟิ ตเนส ห้องอำหำร อินเตอร์เนตไร้
สำยฟรีทกุ ห้องและบริเวณพืน้ ที่สว่ นกลำง (Free Wi-Fi) มีพืน้ ที่สว่ นกลำงและพืน้ ที่ที่จดั กิจกรรมและงำนอีเว้นท์ขนำด 55
ตำรำงเมตร และยังมีบริกำรจองทัวร์/ตั๋ว บริกำรคอนเซียช และหนังสือพิมพ์ฟรีในล็อบบี ้ มีรถรับส่งสนำมบิน (24 ชั่วโมง)
ให้บริกำรแก่ผเู้ ข้ำพักโดยคิดค่ำบริกำรเพิ่มเติม มีที่จอดรถฟรีภำยในอำคำรและด้วยทำเลที่สดุ แสนจะสะดวกสบำยนี ้ ลูกค้ำ
จึงสำมำรถเดินทำงไปยังสถำนที่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร แหล่งช็อปปิ ้ง และย่ำนบันเทิงได้อย่ำงรวดเร็ว หรือ
หำกต้องกำรไปยังจุดอื่นของกรุ งเทพฯ ก็มีทำงเลือกในกำรเดินทำงที่หลำกหลำย ด้วยรถไฟฟ้ำบีทีเอส ซึ่งสถำนีที่ใกล้ที่สดุ
(ชิดลม) สำมำรถเดินจำกโรงแรมไปถึงสถำนี โดยใช้เวลำเพียง 10 นำทีเท่ำนัน้
โครงกำรในส่วนของโรงแรม เดอะ ดัทเชส ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจที่ตงั้ เป้ำไว้ได้ เนื่องจำกเป็ นกำร
ประมำณกำรไว้วำ่ สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวจะค่อยๆ กลับมำฟื ้ นตัวในปี 2564 แต่ทกุ อย่ำงกลับไม่เป็ นไปตำมที่คำดกำรณ์
ไว้ โดยในปี 2564 มียอดกำรเข้ำพักโดยเฉลี่ย 27% ต่ำกว่ำที่ประมำณกำรไว้ 11% ลดลงจำกปี ก่อน 4% และคำดว่ำจะมี
อัตรำกำรเข้ำพักในปี 2565 เฉลีย่ ที่ 49%
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2) ธุรกิจการรับบริหารกิจการโรงแรมและการบริการ (Hospitality Management)
ภำยใต้ก ำรบริห ำรงำนของ บริษั ท เอสเอชจี แมเนจเม้น ท์ จ ำกัด (SHG Management: Syntec Hospitality
Group Management) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยสำหรับกำรบริหำรโรงแรมและกำรบริกำร ซึ่งเปิ ดดำเนินกำรเมื่อเดือนตุลำคม
2562 เป็ นต้นมำ ตัง้ อยู่เลขที่ 61 ซ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร จัดตัง้ ขึน้ เพื่อบริหำรธุรกิจโรงแรม
และกำรบริกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญและให้คำแนะนำแก่เจ้ำของโรงแรม นักพัฒนำธุรกิจและนักลงทุนอย่ำงมืออำชีพเพื่อให้
กำรลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีบริษัทมีกำรวำงแผนระยะยำวที่จะให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรธุ รกิ จโรงแรม กำรบริกำร ให้
คำปรึกษำและบริกำรกำรวำงระบบกำรจัดกำรก่อนที่จะเปิ ดให้บริกำรให้กบั ผูท้ ี่สนใจในกำรดำเนินธุรกิจบริกำร โดยกำร
เริ่มต้นจำกกำรรับบริหำรกลุม่ ธุรกิจโรงแรมภำยใต้บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) เป็ นอันดับแรก บริษัทใช้
นโยบำยกำรขำยและกำรตลำดโดยระบบส่งเสริมตลำดร่วม ณ ส่วนกลำง (Centralization) ทำให้เพิ่มศักยภำพทำงกำรขำย
และกำรตลำด สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรตลำด กำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์
ปั จจุบนั บริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัดรับบริหำรโรงแรม 2 แห่งคือ วิคทรี (VIC3) และโรงแรม เดอะ ดัทเชส
(The Duchess) สำหรับในอนำคตบริษัทตัง้ เป้ำหมำยในกำรเพิ่มจำนวนโรงแรมที่รบั บริหำรกิจกำรให้มำกขึน้ เพื่อ เป็ นกำร
เพิ่มเครือข่ำยของกลุม่ โรงแรมและรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมในกำรบริหำร ทำให้สำมำรถเพิ่มรำยได้และลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรและวำงนโยบำยระบบกำรบริหำรร่วม ณ ส่วนกลำง (Centralization) ในส่วนอื่น ๆ เช่น งำนด้ำนทรัพยำกร
บุคคล งำนด้ำนกำรเงินและบัญชีและงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็ นต้น เพื่อลดกำรทำงำนที่ซำ้ ซ้อน ควำมล่ำช้ำ ทำให้
เกิดกำรบริหำรต้นทุนและบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ฝ่ ำยบริหำรของบริษัทได้ติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์ของธุรกิจโรงแรมอย่ำงใกล้ชิด มีกำรวำงแผนกำรขำย
และกำรตลำดโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้ำที่เข้ำพักระยะยำว (Long Staying Guest) เพิ่มกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและกำร
ส่งเสริมกำรขำยเพื่อเพิ่มรำยได้ กำรจัดกำรบริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรบริกำรที่สร้ำงควำมประทับใจเพื่อให้
ลูก ค้ำ กลับ มำใช้บ ริก ำรในอนำคตและก ำหนดแนวทำงกำรบริห ำรงำนด้วยควำมรอบคอบและระมัด ระวัง เพื่ อรักษำ
ผลประโยชน์สงู สุดให้กบั บริษัทและผูถ้ ือหุน้
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3) ธุรกิจให้บริการจัดการพลังงานแบบครบวงจร (Energy Management)
บริษัท เดลต้ำ อินฟรำวัน จำกัด เป็ นบริษัทในเครือของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่
เดือนกรกฎำคม 2563 ด้วยซินเท็คนัน้ มีประสบกำรณ์และทีมงำนที่เชี่ยวชำญมำยำวนำนเกี่ยวกับวิธีกำรแก้ปัญหำด้ำนกำร
ประหยัดพลังงำน (Energy Efficient Solutions) เช่น ระบบไฟส่องสว่ำง LED (Light-Emitting Diode) ระบบปรับอำกำศ
(Air-Conditioning) ระบบผลิต ไฟฟ้ำ จำกพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์บ นหลัง คำ (Solar Rooftop Power Plant) โดยบริษั ท มี
เป้ำหมำยหลักในกำรให้บริกำรจัดกำรพลังงำนแบบครบวงจรสำหรับอำคำรทุกประเภททัง้ ขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ตัง้ แต่
อำคำรสำนักงำนไปจนถึงโรงงำน โดยมีรูปแบบกำรให้บริกำร 2 ลักษณะคือ 1) กำรให้บริกำรในลักษณะวิศวกรรม จัดหำ
และก่อสร้ำง (Engineering Procurement and Construction หรือ EPC) 2) กำรลงทุนในโครงกำรประหยัดพลังงำนหรือระบบผลิต
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ โดยผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ จะแบ่งปั นกับทำงลูกค้ำตำมสัดส่วนที่ตกลงกัน
ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำนัน้ กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยส่วนใหญ่ชลอกำรดำเนินงำนและตัดสินใจในโครงกำรออกไปก่อน
อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ อยูร่ ะหว่ำงกำรรอลงนำมในหลำยสัญญำ เช่น โครงกำรติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
บนหลังคำ ขนำดกำลังผลิต 0.78 เมกกะวัตต์, โครงกำรติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ ขนำด
กำลังผลิต 0.35 เมกกะวัตต์, โครงกำรลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟ LED, โครงกำรลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำนำ้ เย็น (Water
Cooled Chiller) ขนำด 370 ตัน เป็ นต้น โดยคำดว่ำโครงกำรทัง้ หมดจะลงนำมแล้วเสร็จและเริ่มก่อสร้ำงได้ภำยในไตรมำส
ที่ 1 ปี 2565

นอกจำกนีย้ งั อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำผลตอบแทนกำรลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรที่จอดรถขนำด 1,000 คัน
พร้อมติดตัง้ ระบบบริหำรอำคำรจอดรถ โดยได้รบั สิทธิในกำรบริหำรอำคำรจอดรถและกำรบริหำรพืน้ ที่ให้เช่ำ 30 ปี
บริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงกำรร่วมกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค(Provincial Electricity Authority) เพื่อเข้ำร่วมประมูล
งำนจำกหน่วยงำนต่ำงทัง้ ภำครัฐและภำคเอกชน ในโครงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรประหยัดพลังงำนระบบไฟส่องสว่ำง
LED (Light-Emitting Diode) ระบบปรับอำกำศ (Air-Conditioning) ระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บนหลังคำ
(Solar Rooftop Power Plant)
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4) ธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง (Construction) เป็ นธุรกิจหลักโดยรับงำนก่อสร้ำงทัง้ จำกภำครัฐและภำคเอกชน
ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงหลำกหลำยประเภท เช่น อำคำรที่พกั อำศัย อำคำรสำนักงำน โรงพยำบำล โรงแรม ศูนย์กำรค้ำ
โรงงำนอุตสำหกรรม โครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน เป็ นต้น กำรดำเนินงำนก่อสร้ำงของบริษัทนัน้ สำมำรถแบ่งกำร
ดำเนินงำนได้ 3 ลักษณะคือ
ผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) บริษัทดำเนินกำรเสนองำนในนำมของบริษัทเพื่อเป็ นผูร้ บั เหมำโดยกำร
ยื่นเสนอรำคำ ประกวดรำคำ หรือกำรเจรจำต่อรองกับเจ้ำของโครงกำรโดยตรง และในกรณีที่เป็ นโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่หรือเป็ นงำนก่อสร้ำงที่ตอ้ งอำศัยควำมชำนำญเฉพำะด้ำน บริษัทจะมีกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำช่วงที่มีควำมชำนำญเข้ำมำ
ดำเนินงำนในบำงส่วน ซึ่งกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำช่วงนัน้ บริษัทจะมีกำรพิจำรณำผลงำนในอดีต และควำมน่ำเชื่อถือ โดย
บริษัทจะไม่พงึ่ พำผูร้ บั เหมำช่วงรำยใดรำยหนึง่ เป็ นพิเศษ
รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) บริษัทจะรับงำนโดยกำรรับจ้ำงจำกผูร้ บั เหมำรำยอื่นที่ได้รบั งำนโดยตรงจำก
เจ้ำของโครงกำร โดยบริษัทจะพิจำรณำเป็ นผูร้ บั เหมำช่วงจำกบริษัทที่มีชื่อเสียง และมีฐำนะทำงกำรเงินที่ม่นั คง
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) บริษัทอำจมีกำรร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจกำรตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปโดย
มีกำรร่วมลงทุนไม่วำ่ จะเป็ นเงินทุน ทรัพย์สนิ แรงงำน เทคโนโลยี หรืออื่นๆ ภำยใต้ขอ้ ตกลงหรือสัญญำร่วมค้ำเพื่อประกอบ
กิจกำรร่วมกัน โดยกำรประกอบกิจกำรในลักษณะนีจ้ ะเกินในกรณีที่บริษัทมีกำรรับงำนโครงกำรใหญ่ๆ ที่ตอ้ งอำศัยแรงงำน
และเทคโนโลยีในกำรดำเนินงำน ซึง่ ถ้ำหำกโครงกำรได้เสร็จสิน้ ลงจะถือว่ำกำรร่วมค้ำนัน้ ยุติลงด้วย
เมื่อพิจำรณำจำกโครงสร้ำงรำยได้จำกที่ผำ่ นมำ จะสำมำรถแบ่งชนิดของกำรก่อสร้ำงตำมลักษณะงำนได้ดงั นี ้
1) โครงกำรสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน เป็ นงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งบริ ษัทได้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญขัน้ พืน้ ฐำนในกำรพัฒนำประเทศชำติ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ประเภทงำน ได้แก่ งำนก่อสร้ำงบ่อพักและท่อร้อยสำย โครงกำรบำบัดนำ้ เสีย แนวป้องกันนำ้ ท่วมคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็ น
ต้น บริษัทมีแผนงำนที่จะเข้ำ ร่วมประมูลงำนโครงกำรสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำน โดยอำจพิจำรณำร่วมงำนกับพันธมิตรทัง้ ใน
และต่ำงประเทศที่มีศกั ยภำพ เพื่อรองรับกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่ภำครัฐจะต้องดำเนินกำรตำมแผนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
2) สถำบัน เป็ นงำนก่อสร้ำงอำคำร งำนวำงระบบต่ำง ๆ โดยบริ ษัทผลงำนกำรก่อสร้ำงประเภทงำนสถำบันได้แก่
โรงเรียน สถำนฑูต อำคำรสำนักงำนเขต อำคำรศูนย์ควบคุมกำรบิน เป็ นต้น
3) อำคำรที่อำศัย เป็ นงำนก่อสร้ำงอำคำรแบบครบวงจร ตัง้ แต่งำนฐำนรำก งำนโครงสร้ำง งำนสถำปั ตยกรรม
งำนระบบสุขำภิบำล งำนระบบไฟฟ้ำ ระบบกำรสื่อสำร งำนระบบปรับ อำกำศ งำนระบบลิฟต์ และงำนภูมิทศั น์ภำยนอก
บริษัทมีผลงำนก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรคอนโดนิเนียมที่พกั อำศัย เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ โครงกำรบ้ำนจัดสรร โครงกำรบ้ำน
เอือ้ อำทร เป็ นต้น
4) อำคำรสำนักงำนและอำคำรพำณิชย์ เป็ นงำนก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนทุกประเภท ตัง้ แต่งำนก่อสร้ำงอำคำร
ทั่วไป จนถึงอำคำรระดับสูง รวมทัง้ ให้บริกำรงำนระบบต่ำงๆ ซึง่ เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด บริษัทมีผลงำนก่อสร้ำงด้ำน
อำคำรสำนักงำนและอำคำรพำณิชย์ ได้แก่ อำคำรศูนย์สนั ทนำกำร อำคำรสำนักงำน อำคำรพำณิชย์ อำคำรแสดงสินค้ำ
เป็ นต้น
5) งำนก่อสร้ำงด้ำนโรงแรมหรือรีสอร์ท เป็ นงำนก่อสร้ำงโรงแรมหรือรีสอร์ททุกประเภทในลักษณะงำนก่อสร้ำง
แบบครบวงจร รวมทัง้ ระบบงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีผลงำนกำรก่อสร้ำงประเภทงำนโรงแรมหรือรีสอร์ท ได้แก่
โรงแรมหรูระดับต่ำงๆ รีสอร์ท สถำนพักตำกอำกำศ เป็ นต้น
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6) งำนก่อสร้ำงประเภทศูนย์กำรค้ำ (ซุปเปอร์มำร์เก็ต หรือ ชอปปิ งมอลล์ทกุ ประเภท ซึง่ เป็ นอีกประเภทโครงกำรที่
บริษัทใช้เทคโนโลยีและเทคนิคกำรก่อสร้ำงเข้ำมำควบคุม โดยให้บริกำรงำนก่อสร้ำงตัง้ แต่งำนโครงสร้ำงจนกระทั่งงำนแล้ว
เสร็จ ได้แก่ ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำระดับต่ำงๆ ซุปเปอร์มำร์เก็ต หรือชอปปิ งมอลล์ เป็ นต้น
7) โรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโรงงำนทุกประเภท รวมทัง้ งำนระบบต่ำงๆ ที่ได้มำตรฐำนซึ่ง
จำเป็ นและตอบสนองต่อกำรใช้งำนในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยบริษัทมีผลงำนกำรก่อสร้ำงประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม
ได้แก่ นิคมอุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบำยที่จะสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำควำมยั่งยืน
มีควำมสำคัญมำกขึน้ เรื่อยๆ ในตลำดอสังหำริมทรัพย์ โดยคำดว่ำจะเห็นมูลค่ำของอำคำรเขียวเพิ่มขึน้ เนื่องจำกกำรพัฒนำ
ตำมแนวคิด ESG ที่เริ่มเพิ่มสูงขึน้ ของผูค้ รอบครองและนักลงทุน ซึ่งส่งผลให้สภำพคล่องของกำรขำยสินทรัพย์และมูลค่ำ
สินทรัพย์เพิ่มสูงขึน้ และจำกกำรที่บริษัทเป็ นผูน้ ำที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรก่อสร้ำงอำคำร จึงสำมำรถร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของ
กำรสนับสนุนแนวคิดนี ้ และพร้อมที่จะเป็ นผูก้ ่อสร้ำงอำคำรที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทัง้ ในเรื่องของกำรออกแบบหรือกำร
เลือกใช้วสั ดุให้เป็ นไปตำมข้อตกลงที่ลกู ค้ำต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) การตลาดและการแข่งขัน
ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ำของบริษัทนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นลูกค้ำภำคเอกชนซึง่ เป็ นผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำรที่มีชื่อเสียง ฐำนะทำงกำรเงินมั่นคง
โดยในช่วงปี 2564 ที่ผำ่ นมำ บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจในกำรลงนำมสัญญำก่อสร้ำงใหม่ภำยในปี ดังนี ้
ชื่อโครงการ

ลาดับ

เจ้าของโครงการ

หน่วย : บำท
มูลค่าก่อสร้าง*

1

โรงพยำบำลศรีสวรรค์

บจก. โรงพยำบำลศรีสวรรค์

223,000,000

2

เอสเซ็นท์ โครำช

บจก. ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์

440,000,000

3

อำคำรจอดรถ เทอร์มินลั 21 พัทยำ

บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเท็ล

254,000,000

4

คลังสินค้ำโรงนำ้ ตำลพระสมุทรเจดีย ์

บจก. ไทยรวมทุนคลังสินค้ำ

8,000,000

5

สำนักงำนขำย เดอะ ไพรเวซี่ No.54

บมจ. พฤกษำ เรียลเอสเตท

14,400,000

6

อำคำรพักอำศัยรวม 6 ชัน้

บจก. ศิรเิ พ็ญ เรียลเอสเตท

128,000,000

7

แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์

บจก. แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเท็ล

487,000,000

8

อำคำรอเนกประสงค์ กรมสรรพำมิต

บจก. ธนำรักษ์ พัฒนำสินทรัพย์

139,470,000

9

สำนักงำนขำย นิวโนเบิล เมกะ บำงนำ

บจก. คอนติเนนตัล ซิตี ้

10

เดอะ เพรสซิเด้นท์ จรัญ แยกไฟฉำย

บจก. ชัยพัฒนำที่ดิน

242,000,000

11

โรงแรมเซ็นทรัล อุบลรำชธำนี

บจก. เซ็นทรัลพัฒนำ

180,830,000

รวมจานวน

11

โครงการ

17,700,000

2,134,400,000

หมำยเหตุ *เป็ นมูลค่ำ ณ วันทำสัญญำก่อสร้ำง รำคำรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% แล้ว และยังไม่ได้รวมมูลค่ำงำนเพิ่ม – ลด ระหว่ำงดำเนินโครงกำร

จำนวนโครงกำรที่บริษัทได้รบั ควำมไว้วำงใจในกำรลงนำมสัญญำก่อสร้ำงในปี 2564 รวม 11 โครงกำร มูลค่ำ
ทัง้ สิน้ 2,134,400,000 บำท
แต่ทงั้ นีจ้ ำกอดีตที่ผ่ำนมำลูกค้ำของบริษัทมิใช่เพียงแต่ภำคเอกชนเท่ำนัน้ แต่บริษัทยังได้รบั งำนของหน่วยงำน
รำชกำร ไม่ว่ำจะเป็ นโครงกำรบ้ำนเอือ้ อำทร อำคำรซ่อมบำรุ งสนำมบินสุวรรณภูมิ แนวป้องกันนำ้ ท่วมริมแม่นำ้ เจ้ำพระยำ
ของกรุงเทพมหำนครอีกด้วย
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การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทมีฝ่ำยประมำณรำคำและประมูล/เทคนิควิศวกรรม (Estimate & Technical Engineering Department)
เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบในกำรติดตำมหำข้อมูลกำรประมูลงำนทัง้ ของภำครัฐและภำคเอกชนผ่ำนทำงสือ่ ต่ำงๆ และดำเนินกำร
ประมูลรำคำแข่งขันกับบริษัทอื่น และบริษัทยังได้รบั กำรแนะนำลูกค้ำใหม่จำกลูกค้ำเดิมที่พึงพอใจในผลงำนของบริษัท
เพิ่มเติมอีกด้วย
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
สำหรับในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2564 นัน้ กลุม่ ลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทยังอยู่ที่ภำคเอกชนเป็ นหลัก
โดยบริษัทจะเลือกบริษัทผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำรที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์ ดังจะเห็นได้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทได้รบั
ควำมไว้วำงใจจำกบริษัทผูพ้ ฒ
ั นำโครงกำรชัน้ นำ เช่น บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน) และบริษัท ศุภลัย
จำกัด (มหำชน) นอกจำกนีแ้ ล้วบริษัทยังรับโครงกำรก่อสร้ำงของลูกค้ำที่เป็ นบริษัทจำกัด โดยบริษัททำกำรพิจำรณำลูกค้ำ
จำกชื่อเสียง ฐำนะทำงกำรเงิน เป็ นต้น
สำหรับปี 2564 ลูกค้ำรำยใหญ่ของบริษัท 10 อันดับแรกทำงด้ำนรำยได้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี ้

บริษัท พฤกษำ เรียลเอสเตท จำกัด (มหำชน)

4.99%
5.07%

บริษัท ศุภำลัย จำกัด (มหำชน)

5.35%

24.56%

5.99%

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
บริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เอพี เอ็มอี 3 จำกัด

7.14%

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
16.18%

8.62%

บริษัท บุญโรจน์ก่อสร้ำง จำกัด
บริษัท เอสซี เอ็นเอ็นอำร์ 1 จำกัด
บริษัท ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม จำกัด

10.01%
12.09%

บริษัท ธนดล และ กชบูรณ์ จำกัด
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สรุ ปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มทยอยฟื ้ นตัวจำกวิกฤต โควิด-19 ที่คลี่คลำยหลังกำรกระจำยวัคซีนทั่วถึงมำกขึน้ หนุน
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติและไทยมีจำนวนเพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง คำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติจะมีจำนวน 7.5 ล้ำนคนในปี 2565, 21
ล้ำนคนปี 2566 และ 35 ล้ำนคนปี 2567 โดยจะกลับมำเท่ำช่วงก่อน โควิด-19 (ปี 2562) ที่ 39-40 ล้ำนคนในปี 2568 ขณะที่
นักท่องเที่ยวไทยจะฟื ้ นตัวเร็วกว่ำจำกมำตรกำรกระตุน้ กำรท่องเที่ยวอย่ ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้นกั ท่องเที่ยวไทยกลับสูร่ ะดับ
เทียบเท่ำก่อนเกิด โควิด-19 ในปี 2567 ที่ 170 ล้ำนทริป ด้ำนอัตรำเข้ำพักเฉลี่ยจะทยอยเพิ่มขึน้ ต่อเนื่องโดยอยูท่ ี่ 35%ในปี
2565 45% ในปี 2566 และ 60% ในปี 2567
โรงแรมในพืน้ ที่ท่องเที่ยวหลัก (กรุ งเทพฯ พัทยำ ภูเก็ต ) คำดรำยได้ทยอยฟื ้ นตัวตัง้ แต่ปี 2565 โดยอัตรำเข้ำพัก
เฉลีย่ มีโอกำสสูงถึง 60% ในปี 2567 โรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญและจังหวัดศูนย์กลำงภูมิภำค รำยได้ทยอยปรับดีขนึ ้
ในปี 2566-2567 ตำมกำรฟื ้ นตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศเป็ นหลัก จำกมำตรกำรกระตุน้ ของภำครัฐ ส่วนโรงแรมใน
จังหวัดอื่นๆ รำยได้ยงั ฟื ้ นตัวช้ำ อัตรำกำรเข้ำพักมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจำกส่วนใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทำงผ่ำนเพื่อไปจังหวัดศูนย์กลำงภูมิภำค/แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
แผนกำรเปิ ดประเทศภำยใต้โครงกำร ‘Test & Go’ ที่เริ่มต้นขึน้ ในเดือนพฤศจิกำยน 2564 ได้รบั กำรตอบรับเป็ น
อย่ำงดี จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติตอ่ เดือนเพิ่มขึน้ เป็ นหกหลักก่อนหยุดโครงกำร เนื่องจำกปั จจัยด้ำนควำมเสีย่ งของสำย
พันธุโ์ อไมครอนในช่วงปลำยเดือนธันวำคม 2564 และได้กลับมำเปิ ดโครงกำร ‘Test & Go’ อีกครัง้ ในเดือนกุมภำพันธ์ 2565
อ้ำ งอิ ง ข้อ มูลจำกบริษัท ไนท์แ ฟรงค์ ประเทศไทย จ ำกัด ระบุว่ำ กำรฟื ้ น ตัว ของธุ ร กิ จภำคโรงแรมขึน้ อยู่กับ
มำตรำกำรข้อจำกัดกำรเดินทำงภำยในประเทศและจำกแหล่งต้นทำงที่คำดเดำไม่ได้ ประชำกรทั่วโลกมีอตั รำกำรได้รบั
วัคซีนอยูใ่ นระดับสูง แต่ดเู หมือนจะไม่เพียงพอต่อกำรยับยัง้ กำรแพร่กระจำยของไวรัสได้ เรำคำดว่ำกำรท่องเที่ยวจะกลับมำ
ฟื ้ นตัวในช่วงปลำยปี 2564 แต่ทกุ อย่ำงกลับแย่ลง เริ่มจำกสำยพันธุเ์ ดลต้ำ และตำมมำด้วยสำยพันธุโ์ อไมครอนที่มีอตั รำ
กำรแพร่กระจำยสูง ในช่วงต้นของปี 2565 หลำยประเทศได้ประกำศมำตรำกำรด้ำนข้อจำกัดกำรเดินทำงอีกครัง้ และเลือ่ น
แผนกำรเปิ ดประเทศออกไป ตำมที่เรำเข้ำใจกันคือสำยพันธุโ์ อไมครอนจะแสดงอำกำรในระดับเล็กน้อย-ปำนกลำงเท่ำนัน้
ซึง่ อำจนำไปสูก่ ำรผ่อนคลำยมำตรกำรที่เข้มงวดลง
ภำยใต้โครงกำร ‘Test & Go’ ในประเทศไทย จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่ำงประเทศในปี 2565 มีแนวโน้มจะ
ขยำยตัวและแซงหน้ำจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2564 เริ่มต้นกำรฟื ้ นตัวของภำคกำรท่องเที่ยว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติเพิ่มขึน้ ทีละน้อยๆ ส่วนใหญ่มำจำกยุโรป อเมริกำเหนือ และตะวันออกกลำง อย่ำงไรก็ตำม ก็ยงั คงไม่ใช่ตวั เลขที่สงู
มำกนัก เนื่องจำกยังคงขำดกลุม่ นักท่องเที่ยวจำกประเทศจีน ซึ่ งเป็ นตลำดท่องเที่ยวหลัก รัฐบำลจีนยังคงมีนโยบำยปลอด
โควิด (zero-โควิด policy) ที่ไม่สนับสนุนให้นกั ท่องเที่ยวจีนเดินทำงนอกประเทศ ดังนัน้ ธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดกำรณ์
ว่ำจะมีนกั ท่องเที่ยวต่ำงชำติเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยเป็ นจำนวน 5.6 ล้ำนคน ในช่วงหลังของปี 2565
แม้ว่ำกำรแพร่ระบำดจะยังไม่สำมำรถควบคุมได้ และอำจมีสำยพันธุใ์ หม่ๆ เกิดขึน้ ตำมหลังโอไมครอน แต่เรำก็
สำมำรถมองโลกในแง่ดีมำกขึน้ ได้ในปี 2565 เนื่องจำกอัตรำกำรได้รบั วัคซีนที่สงู และประสบกำรณ์ของรัฐบำลในกำรจัดกำร
กับสถำนกำรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเริ่มต้นของกำรระบำดในช่วงต้นปี 2563 กำรผ่อนคลำยมำตรำกำรจำกัดกำร
เดินทำงและกฎกำรเดินทำงที่สะดวกและง่ำยขึน้ จะเป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเรียกควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมำและ
จะเป็ นตัวขับเคลือ่ นกำรฟื ้ นตัวของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในปี 2565 (จำกบทวิเครำะห์ของสำนักวิจยั กรุงศรี)
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ธุรกิจก่อสร้าง
อัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิ จไทยปี 2565 คำดว่ำจะ
ขยำยตัวต่อเนื่องที่ 3.7% จำกปี 2564 ที่เติบโตเพียง 1.2% และมี
แนวโน้มที่มลู ค่ำของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจะสำมำรถกลับมำอยูใ่ น
ระดับ ก่ อ นเกิ ด กำรระบำดได้ในช่ วงครึ่ง หลังของปี แรงขับ เคลื่อน
เศรษฐกิจสำคัญมำจำกทัง้ ปั จจัยภำยในและภำยนอกประเทศ ได้แก่
ควำมคืบหน้ำของกำรกระจำยวัคซีนที่ช่วยหนุนให้ไทยและหลำยๆ
ประเทศสำมำรถเปิ ดประเทศได้ก ว้ำ งขวำงขึ น้ กำรฟื ้ น ตัว ของ
เศรษฐกิ จ โลกและผลเชิ ง บวกจำกกำรรวมกลุ่ม ทำงเศรษฐกิ จ ใน
ภูมิภำคส่งผลดีต่อภำคส่งออกของไทยเติบโตได้ตอ่ เนื่อง กำรปรับตัว
ของภำคธุรกิจอำจนำไปสู่วฏั จักรกำรลงทุนรอบใหม่ แรงสนับสนุน
จำกมำตรกำรภำครัฐที่ช่วยกระตุน้ กำรใช้จ่ำยในประเทศ ขณะที่ภำคท่องเที่ยวมีทิศทำงปรับดีขนึ ้ แต่ยงั คงเป็ นระยะแรกของ
กำรฟื ้ นตัว
กำรเร่งรัดโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนจะช่วยเหนี่ย วนำให้เกิดกำรลงทุนของภำคเอกชน ซึ่งโครงกำร
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนขนำดใหญ่จะมีรูปแบบเป็ นกำรร่วมลงทุนระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน (PPP) เป็ นส่วนมำก (มีสดั ส่วน
กว่ำ 80% ของมูลค่ำกำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนขนำดใหญ่ในช่วงปี 2565-2569) ด้ำนกำรใช้จ่ำยภำครัฐมีแนวโน้มลดลง
จำกกรอบวงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี 2565 แต่ยงั มีวงเงินกูท้ ี่เหลืออยูก่ ว่ำ 2 แสนล้ำนบำท จำกพ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสน
ล้ำนบำท เพื่อใช้ในกำรฟื ้ นฟูเศรษฐกิจและสังคม
อย่ำงไรก็ตำม ผลพวงจำกวิกฤติกำรระบำดที่ลำกยำว รวมถึงกำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจยังเผชิญกับปั จจัยเสีย่ ง
และประเด็นท้ำทำยที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนสูง กำรบริโภคภำคเอกชนมีแนวโน้มปรับดีขนึ ้ แต่กำรฟื ้ นตัวยังมีควำมแตกต่ำง
โดยคำดว่ำในปี 2565 จะเติบโตรำว 3.6% จำกกำรปรับดีขึน้ ของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในประเทศ ตำมกำรผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุม กำรฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึน้ มำก ผนวกกับและมำตรกำรภำครัฐที่อำจเป็ นปั จจัยหนุนในระยะสัน้ อยูบ่ ำ้ ง แต่กำร
ใช้จ่ำยอำจขยำยตัวได้จำกัดเนื่องจำกยังมีควำมเปรำะบำงในตลำดแรงงำน และคำดว่ำค่ำจ้ำงเฉลีย่ โดยรวมในปี 2565 แม้
จะเพิ่มขึน้ แต่ยงั อยูต่ ่ำกว่ำระดับก่อนเกิดกำรระบำด
กำรฟื ้ นตัวทำงเศรษฐกิจที่ยงั เปรำะบำงประกอบกับอัตรำเงินเฟ้อที่ เร่งขึน้ ชั่วครำวโดยมีแนวโน้มอำจเพิ่มขึน้ แตะ
ระดับสูงสุดในไตรมำส 1/2565 จำกผลของฐำนที่ต่ำและกำรส่งผ่ำนของต้นทุน แต่คำดว่ำจะชะลอลงและกลับมำแตะระดับ
ใกล้ขอบล่ำงของกรอบเงินเฟ้อเป้ำหมำยของทำงกำรที่ 1% ได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 สอดคล้องกับแนวโน้มรำคำ
นำ้ มันดิบในตลำดโลกที่มีแนวโน้มชะลอลงตำมกำรปรับสมดุลของอุปสงค์และอุปทำน ขณะที่กำรใช้จ่ำยในประเทศยังฟื ้ น
ตัวไม่ท่ วั ถึง จึงคำดว่ำ กนง.จะคงอัตรำดอกเบีย้ นโยบำยไว้ที่ 0.50% ซึ่งเป็ นระดับต่ำสุดเป็ นประวัติกำรณ์ต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนกำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจที่ยงั เติบโตได้ต่ำกว่ำระดับศักยภำพ
นอกจำกนี ้ ปั จจัยเสีย่ งและควำมท้ำทำยที่อำจกดดันกำรฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 อำทิ ควำมไม่แน่นอน
ของกำรระบำดของไวรัส โควิด-19 จำกกำรกลำยพันธุก์ ระทบต่อประสิทธิภำพของวัคซีน ควำมเปรำะบำงของตลำดแรงงำน
และปั ญหำหนีท้ ี่เพิ่มสูงขึน้ ผลข้ำงเคียงจำกกำรปรับนโยบำยกำรเงินเข้ำสูภ่ ำวะปกติของประเทศแกนหลักทำให้เกิดควำม
ผันผวนในตลำดทุนและตลำดกำรเงิน ภำวะข้อจำกัดด้ำนอุปทำนโลกที่อำจเป็ นปั ญหำยืดเยือ้ ไปอีกระยะซึ่งอำจส่งผลต่อ
ต้นทุนกำรผลิต นอกจำกนีย้ ังมีควำมเสี่ยงทำงภูมิรฐั ศำสตร์จำกควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศ รวมถึงควำมเสี่ยงทำง
กำรเมืองในประเทศที่อำจส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินนโยบำยทำงเศรษฐกิจ
(ที่มำ : https://thaipublica.org/2022/01/krungsri-research-forecast-gdp2022/)
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จานวนคู่แข่งขัน
ในปี 2564 บริษัทยังคงเข้ำร่วมประมูลงำนก่อสร้ำงอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อสะสมปริมำณงำนในมือ (Backlog) ให้
เพิ่มมำกขึน้ และถึงแม้วำ่ ธุรกิจก่อสร้ำงจะมีกำรแข่งขันที่คอ่ นข้ำงสูง เนื่องจำกมีทงั้ ผูร้ บั เหมำรำยเก่ำและใหม่เข้ำมำชิงส่วน
แบ่งทำงกำรตลำด แต่บริษัทก็ยงั คงได้รบั ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำด้วยดี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีมูลค่ำงำน
คงเหลือในมือรวม 4,394 ล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถสร้ำงรำยได้ในอนำคตให้กบั บริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง แต่เมื่อดูทำงด้ำนรำยได้
บริษัทมีขนำดใหญ่เป็ นอันดับ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับผูป้ ระกอบกำรที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใต้
ชื่อกลุม่ “บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง” ซึง่ มีจำนวนทัง้ สิน้ 27 บริษัท มีรำยได้ดงั นี ้
ตำรำงแสดงรำยได้ของผูร้ บั เหมำก่อสร้ำงที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปี 2564
ชื่อบริษัท

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท ช.กำรช่ำง จำกัด (มหำชน)
บริษัท เนำวรัตน์พฒ
ั นำกำร จำกัด (มหำชน)
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท เพำเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร์รงิ่ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหำชน)
บริษัท คริสเตียนี แอนด์ นีลเส็น จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหำชน)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีอำร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ศรีรำชำคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไร้ทท์ นั เน็ลลิ่ง จำกัด (มหำชน)
บริษัท เอเซีย พรีซิช่นั จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหำชน)
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง่ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทรทัน โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
บริษัท พีเออี จำกัด (มหำชน)
บริษัท บำงกอก เดค-คอน จำกัด (มหำชน)
รวม

รายได้
(ล้านบาท)
59,698.10
27,930.01
13,996.33
11,212.85
11,000.14
7,517.22
6,446.60
6,206.03
5,310.06
5,064.13
4,803.02
4,593.49
4,366.75
3,888.26
2,617.51
2,564.84
2,489.95
2,205.87
1,746.79
1,721.49
1,544.78
1,190.19
1,097.38
793.87
685.32
480.11
451.97
191,623.06

ร้อยละ
(ของยอดรวม)
31.15
14.58
7.30
5.85
5.74
3.92
3.36
3.24
2.77
2.64
2.51
2.40
2.28
2.03
1.37
1.34
1.30
1.15
0.91
0.90
0.81
0.62
0.57
0.41
0.36
0.25
0.24
100.00

แหล่งข้อมูล: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
ในปั จจุบนั บริษัทได้งำนก่อสร้ำงที่มีขนำดใหญ่ มีพืน้ ที่ก่อสร้ำงเพิ่มมำกขึน้ รวมถึงมูลค่ำของกำรก่อสร้ำงที่สงู ขึน้
ไม่ว่ำจะเป็ น กำรก่อสร้ำงอำคำรที่พกั อำศัย อำคำรสำนักงำน อำคำรโรงแรม โรงพยำบำล ฯลฯ โดยบริษัทมุ่งเน้นในกำร
แข่งขันด้ำนกำรก่อสร้ำงที่มีคุณภำพภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนดตำมสัญญำ และที่สำคัญภำยใต้งบประมำณที่เจ้ำของ
โครงกำรกำหนด ซึง่ ในระยะเวลำที่ผำ่ นมำนัน้ มีแนวโน้มว่ำลูกค้ำไม่ได้เลือกผูร้ บั เหมำที่เสนอรำคำต่ำสุดเสมอไปแต่ลกู ค้ำจะ
เลือกผูร้ บั เหมำที่มีกำรเสนอรำคำที่สมเหตุสมผลและพิจำรณำถึงผลงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท รวมถึงควำมน่ำเชื่อถือในกำร
ทำงำนที่มีคณ
ุ ภำพและมีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3.1) ลักษณะกำรจัดให้ได้มำซึง่ ผลิตภัณฑ์
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงของบริษัท จะเริ่มต้นจำกกำรติดต่อหำงำนรับเหมำก่อสร้ำงจำกสื่อต่ำงๆ รวมถึงจำกกำร
ว่ำจ้ำงโดยตรงจำกลูกค้ำ โดยก่อนที่จะมีกำรเสนอรำคำนัน้ ฝ่ ำยต่ำงๆ ของบริษัทจะร่วมกันศึกษำแบบก่อสร้ำงและควำม
เป็ นไปได้ในกำรทำงำน ซึ่งฝ่ ำยก่อสร้ำงจะเป็ นผูว้ ำงแผนงำนก่อสร้ำงและข้อมูลทำงด้ำนเทคนิคในงำนก่อสร้ำง ส่วนฝ่ ำย
กำกับต้นทุนจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทำงด้ำนต้นทุนกำรก่อสร้ำง ผูร้ บั เหมำช่วง และข้อมูลเงื่ อนไขที่กำหนดโดยฝ่ ำยเจ้ำของ
โครงกำร ซึ่งมีผลต่อต้นทุนกำรก่อสร้ำง จำกนัน้ ส่วนประมำณรำคำและประมูลจะดำเนินกำรประมำณรำคำ โดยประมำณ
ปริมำณงำนและสอบรำคำต่อหน่วยตำมรำคำตลำด หลังจำกนัน้ จะดำเนินกำรทำรำยงำนสรุ ปเกี่ยวกับต้นทุนกำรก่อสร้ำง
เงื่อนไข และแผนงำนก่อสร้ำงนำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำรของบริษัท เพื่อตรวจสอบและปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
ก่อนที่จะนำเสนอให้ลกู ค้ำ ในกรณีที่มีกำรเจรจำต่อรองรำคำเพิ่มเติม คณะกรรมกำรจั ดกำรของบริษัทจะเข้ำร่วมกำรเจรจำ
และพิจำรณำกำรเข้ำรับงำนนัน้
3.2) ขัน้ ตอนระหว่ำงกำรดำเนินงำน
ภำยหลังจำกที่ประมูลงำนได้และบริษัทลงนำมในสัญญำกับเจ้ำของโครงกำรเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือ กำร
ดำเนินงำนกำรก่อสร้ำงโดยจะมีกำรดำเนินกำรดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรโครงกำรเพื่อทำหน้ำที่รบั ผิดชอบกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ในโครงกำรก่อสร้ำง
2. วำงแผนกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง โดย
2.1) ผูจ้ ดั กำรโครงกำร
- จัดทำแผนงำนก่อสร้ำงอย่ำงละเอียด โดยตรวจสอบควำมต้องกำรที่แท้จริงของเจ้ำของโครงกำรและ
ตำมข้อกำหนดที่ระบุในสัญญำก่อสร้ำง และนำข้อกำหนดดังกล่ำวมำวำงแผนกำรทำงำน
- จัดทำแผนกำลังคนโดยประมำณจำนวนคนงำนและช่ำงฝี มือสำหรับงำนแต่ละประเภท
- จัดทำแผนเครือ่ งจักรกลที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงในแต่ละช่วงเวลำ
2.2) ส่วนควบคุมต้นทุน
- จัดทำงบประมำณโดยละเอียด โดยกำรร่วมปรึกษำกับฝ่ ำยผูจ้ ดั กำรโครงกำร
- จัดเตรียมระบบกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร รวมทัง้ ปริมำณกำรใช้วสั ดุ
- จัดทำแผนกำรเงินของโครงกำร
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3.3) กำรดำเนินงำนก่อสร้ำง
3.3.1) งำนด้ำนบริหำรเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ำง
ในงำนก่ อ สร้ำ งจ ำเป็ น ต้อ งมี กำรใช้เ ครื่อ งมื อ เครื่อ งจัก รในกำรด ำเนิ น กำร บริษั ท จึ ง มี ก ำรจัด ตั้ง คลังเก็ บ
เครือ่ งจักร วัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ำง เพื่อทำหน้ำที่ดแู ลกำรใช้งำนเครือ่ งมือเครือ่ งจักรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.3.2) งำนด้ำนวิศวกรรม
ฝ่ ำยวิศวกรรมจะดูแลและรับผิดชอบงำนทำงด้ำนวิศวกรรม ซึ่งรวมถึงงำนออกแบบทำงวิศวกรรม และงำน
วำงแผนและควบคุม
3.3.3) งำนด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ
บริษัทมีสว่ นงำนที่ทำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพในกำรก่อสร้ำง เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจได้วำ่ กำรก่อสร้ำงของบริษัทมี
บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงกำรทัง้ ทำงด้ำนคุณภำพ อัตรำควำมก้ำวหน้ำ และงบประมำณกำรก่อสร้ำง
3.4) กำรรำยงำนและบันทึก
ฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยจะจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับรำยละเอียดของงำนด้ำนต่ำงๆ รำยงำนให้ผบู้ งั คับบัญชำรับทรำบ
ตำมลำดับขัน้ ตอน เพื่อร่วมกันพิจำรณำและแก้ไขในกรณีที่พบปั ญหำได้อย่ำงทันท่วงที
3.5) กำรติดตำมและกำรตรวจสอบ
หัวหน้ำงำนของแต่ละฝ่ ำยจะร่วมกับคณะกรรมกำรจัดกำร ในกำรตรวจสอบคุณภำพของงำนและค่ำใช้จ่ำย เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขกำรทำงำนตำมควำมเหมำะสม รวมทัง้ ร่วมปรึกษำกับฝ่ ำยอื่น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์หลักของโครงกำรนัน้
ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงหำกมีขนั้ ตอนใดไม่ผ่ำนกำรตรวจสอบ จะมีกำรแก้ไขแผนงำนกำรทำงำนและ
ตรวจสอบอีกครัง้ หำกงำนไม่แล้วเสร็จตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ และ/หรือล่ำช้ำกว่ำแผนงำน ผูจ้ ัดกำรโครงกำรจะเป็ นผู้
วิเครำะห์สำเหตุของควำมล่ำช้ำนัน้ และทำกำรปรับปรุงแผนงำนต่อไป
3.6) กำรตรวจเช็คควำมเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน
ผูจ้ ดั กำรโครงกำรและทีมงำนจะร่วมกันตรวจสอบควำมเรียบร้อยและแก้ไขข้อบกพร่องให้เรียบร้อย พร้อมที่จะส่ง
มอบงำนและเอกสำรประกอบต่ำงๆ ให้แก่เจ้ำของโครงกำร
3.7) ส่วนงำนสนับสนุนของบริษัท ประกอบไปด้วยหน่วยงำนต่อไปนี ้
งำนด้ำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ำงเป็ นฝ่ ำยที่รบั ผิดชอบดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง เพื่อใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ของบริษัท โดย
คัดเลือกวัสดุอปุ กรณ์และบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของสัญญำก่อสร้ำง ในจำนวนที่ถกู ต้อง ตรงตำมเวลำ
ที่ตอ้ งกำรใช้งำนในรำคำและเงื่ อนไขที่เหมำะสม ติดตำมผลกำรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบริกำรที่จัดซือ้ จัดจ้ำงให้กับ
โครงกำรก่อสร้ำงให้เรียบร้อยสมบูรณ์ และนำเกณฑ์กำรประเมินด้ำนควำมยั่งยืน ทัง้ ในมิติกำรกำกับกิจกำร สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เข้ำมำปรับใช้ในงำนด้ำนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงด้วย เช่น กำรพิจำรณำด้ำนกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
กำรปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชน กำรไม่ใช้แรงงำนเด็กและแรงงำนผิดกฎหมำย และกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยสิง่ แวดล้อม
เป็ นต้น
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4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1.1) ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลัก
ทรัพย์สินถำวรหลักที่บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ตำมรำยละเอียดงบกำรเงินรวม) ดังนี ้
(หน่วย : บำท)

ประเภทลักษณะ
ทรัพย์สิน
1. ที่ดิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เป็ นเจ้ำของ

1,295,186,410

1,295,186,410 1. ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
- วงเงิ น หนั ง สื อ ค ้ำ ประกั น 1,500 ล้ำ นบำท
ใช้ไป 521.05 ล้ำนบำท
2. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
- วงเงินกู้ SCR 224 ล้ำนบำท เบิกใช้แล้ว
จ ำนวน 206 ล้ำ นบำท ไม่ ใ ช้เ บิ ก ใช้ว งเงิ น
คงเหลือ
- วงเงินกู้ SCR 390.70 ล้ำนบำท เบิกใช้แล้ว
จำนวน 390.70 ล้ำนบำท (ใช้เต็มวงเงินแล้ว)
- วงเงินกู้ CSM 1,550 ล้ำนบำท คงเหลือหนี ้
1,045.24 ล้ำนบำท (ใช้เต็มวงเงินแล้ว)

2. อำคำรและ
ส่วนปรับปรุงอำคำร

เป็ นเจ้ำของ

2,150,848,942

1,323,930,891 1. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
- วงเงิ น หนั ง สื อ ค ้ำ ประกั น 900 ล้ำ นบำท
ใช้ไป 147.28 ล้ำนบำท

3. เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ก่อสร้ำง

เป็ นเจ้ำของ

1,104,501,247

277,153,747

-

4. แบบก่อสร้ำง
อลูมิเนียม

เป็ นเจ้ำของ

101,575,472

31,329,939

-

5. เครือ่ งตกแต่ง
และอุปกรณ์

เป็ นเจ้ำของ

324,606,288

64,956,962

-

6. ยำนพำหนะ

เป็ นเจ้ำของ

144,531,930

21,903,610

-

ราคาทุน

ราคาตามบัญชี

ภาระผูกพัน

หมำยเหตุ : รำยละเอียดปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 14 ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์

4.1.2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่สำคัญในกำรประกอบธุรกิจ
คือ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำ่ งๆ ในกำรดำเนินงำน โดยมีขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ดังนี ้
(หน่วย : บำท)

รู ปแบบ เครื่องหมาย/ลิขสิทธิ์
1. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
2. เงินจ่ำยซือ้ ฐำนลูกค้ำและธุรกิจเดิม

ชื่อเจ้าของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

ประเภทสินค้า / บริการ
ซอฟแวร์
ฐำนลูกค้ำและธุรกิจเดิม

ราคาทุน
54,900,816
8,000,000

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
7,119,993
-

หมำยเหตุ : รำยละเอียดปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 16 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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5) ผลงานที่ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีโครงกำรก่อสร้ำงที่เซ็นสัญญำว่ำจ้ำงก่อสร้ำงงำนและอยู่ระหว่ำงดำเนิ นกำร
ก่อสร้ำงอยูจ่ ำนวนทัง้ สิน้ 30 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำงำนตำมสัญญำประมำณ 12,724 ล้ำนบำท โดยรับรูร้ ำยได้แล้ว 8,330
บำท และมีมลู ค่ำงำนคงเหลือ (Backlog) 4,394 ล้ำนบำท ซึง่ จะสำมำรถรับรู ร้ ำยได้ถึงปี 2566

งำนที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบของบริษัทและตำมส่วนของบริษัททีม่ ีมลู ค่ำของงำนตัง้ แต่ 10% ของรำยได้รวมต่อปี มีดงั นี ้
ชื่อโครงการ
1)
2)
3)
4)
5)

แกรนด์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ พัทยำ 2
ศุภำลัย ไอคอน สำทร
นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ
แชปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซด์
แพลน บี ออฟฟิ ศ

การรับรู ้รายได้
ของโครงการ(%)
85.42
18.03
99.42
58.38
23.35

ระยะเวลา
(วัน)
714
1,131
1,267
1,104
761

คาดว่า
จะแล้วเสร็จ
15 พ.ค.2565
30 มิ.ย. 2565
28 ก.พ. 2565
8 ส.ค. 2566
31 ต.ค. 2565

มูลค่าของงาน*
(ล้านบาท)
731
947
683
902
574

*รำคำไม่รวม Vat 7%
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1.3) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ มีควำมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมี
แนวโน้มกำรเติบโตที่ดี สำหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ควำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรลงทุน และอำนำจกำรบริหำรงำนเป็ นหลัก โดยกำรบริหำรงำนในธุรกิจที่บริษัทมี
ควำมชำนำญ บริษัทจะส่งตัวแทนกรรมกำรเข้ำไปร่วมกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับแผนงำน
ของบริษัท รวมทัง้ ติดตำมตรวจสอบและควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้ ส่วน
อำนำจในกำรบริหำรงำนในธุรกิจอื่นที่บริษัทไม่มีควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้ำไปเป็ นกรรมกำร
แทนกำรเข้ำไปบริหำรงำนโดยตรง
ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำนัน้ บริษัทได้มีนโยบำยขยำยกำรดำเนินงำนไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะกำร
ขยำยตัวไปข้ำงหน้ำ เพื่อเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับรู ร้ ำยได้ ควบคู่กบั แผนกำรขยำยธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึน้
เช่น ดำเนินธุรกิจเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ สร้ำงใหม่เพื่อกำรให้เช่ำ หรือกำรลงทุนอสังหำริมทรัพย์ที่มีศกั ยภำพ ทำเลที่ตงั้ ดี
พร้อมใช้งำนและสำมำรถสร้ำงรำยได้ทนั ที ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรสิทธิกำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำร โรงแรม เซอร์วิส อพำร์ท
เม้นท์ เป็ นต้น
1.3.1) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1) บริษัทมีนโยบำยแสดงกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุม่ เป็ น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีลกั ษณะกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี ้
บริษัทย่อย
1) บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCR)
ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ หรือพัฒนำอสังหำริมทรัพ ย์เพื่อกำรให้เช่ำ บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 68.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 600,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 6,000,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท หรือคิดเป็ นมูลค่ำเงินลงทุนทัง้ สิน้ 408,000,000 บำท จำนวน 4,080,000 หุน้ ปั จจุ บนั มีโครงกำร
ระหว่ำ งด ำเนิ น กำร 3 แห่ง ได้แ ก่ โครงกำรซิ ท ำดีน ส์ แกรนด์ เซ็ น ทรัล ศรีร ำชำ (Citadines Grand Central Sriracha)
โครงกำรซัมเมอร์เซ็ท ฮำเบอร์วิว ศรีรำชำ (Somerset Harborview Sriracha) และโครงกำรเดอะ โซน ปรำจีนบุรี (The Zone
Prachinburi)
2) บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (N Ville)
ประกอบธุรกิจดำเนินกำรบริหำรบุคลำกรสำหรับธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ และอสังหำริมทรัพย์อื่น ๆ
โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 2,000,000 บำท แบ่ง
ออกเป็ น 20,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท) ให้บริก ำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสิทธิ กำรเช่ำอำคำร เดอะ ดัชเชส โฮเต็ล
แอนด์ เรสซิเดนทซ์ (เดิมชื่อ แนเชอรัล วิลล์ เรสซิเด้นท์)
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3) บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ จำกัด (CSM)
ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ หรือพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เพื่อให้เช่ำ โดยบริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 1,325,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 13,250,000
หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท) ปั จจุบนั มีโครงกำรระหว่ำงดำเนินกำร 1 แห่ง คือ เอท ทองหล่อ เรสซิเด้นท์
4) บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด (PT 3 Land)
ประกอบธุรกิจประเภทเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ ลงทุนในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรให้เช่ำ โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 79.98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 120,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 1,200,000 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท) ปั จจุบนั มีโครงกำรระหว่ำงดำเนินกำร 1 แห่ง คือ ครอสทู ไวบ์ ป่ ำตอง เซ็นเตอร์
5) บริษัท เจที เทน จำกัด (JT 10)
ประกอบธุ ร กิ จ ประเภทเซอร์วิ ส อพำร์ท เม้ น ท์ ลงทุ น ในอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรให้ เ ช่ ำ โดยบริ ษั ท
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 84.98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 100,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น
1,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท) ปั จจุบนั มีโครงกำรระหว่ำงดำเนินกำร 1 แห่ง คือ โรงแรมที่จงั หวัดชลบุรี
6) บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด (AN 8)
ประกอบธุรกิจเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจและเพิ่มรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพักที่จงั หวัดกระบี่ โดยบริษัทถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 79.90 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน 130,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น
1,300,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท)
7) บริษัท เอสเอชจี แมเนจเมนท์ จำกัด (SHG)
ประกอบธุรกิจเพื่อบริหำรธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริกำร โดยบริษัทถื อหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำระแล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 9,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 90,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท)
8) บริษัท เดลต้ำ อินฟรำวัน จำกัด (DELTA)
ประกอบธุรกิจด้วยกำรลงทุนที่ดำเนินกิจกำรด้ำนงำนระบบภำยในอำคำร/ผลิตพลังงำนควบคุม/จำหน่ำยพลังงำน
ควบคุม/ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ/จำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 90.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ
แล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 4,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 40,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท)
บริษัทร่วม
1) บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จำกัด (NHSU)
ประกอบธุรกิจประเภทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ โดยบริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนที่
ชำระแล้ว (ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 150,000,000 บำท แบ่งออกเป็ น 1,500,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1) บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (BEM) บริษัทถือหุน้ ร้อยละ 0.49
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(2) แผนภำพโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุม่ บริษัท

SUBSIDIARY

ASSOCIATED

SCR 68.00%

NHSU 25.00%

RELATED COMPANY
BEM 0.49%

N Ville 99.97%
CSM 60.00%
PT 3 Land 79.98%
JT 10 84.98%
AN 8 79.90%
SHG 70.00%

คาอธิบายตัวย่อชื่อบริษัท
1. SCR
: บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. N Ville : บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CSM
: บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด
PT 3 Land : บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
JT 10 : บริษัท เจที เทน จำกัด
AN 8
: บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
SHG
: บริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด
DELTA : บริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
NHSU : บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จำกัด
BEM
: บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)

DELTA 90.00%
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ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สัญชาติ

การถือหุน้
(ร้อยละ)

ไทย
ไทย

68.00
99.97

เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

60.00
79.98
84.98
79.90
70.00
90.00

เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทย่อยและมีกรรมกำรร่วมกัน

ไทย

25.00

เป็ นบริษัทร่วม จดทะเบียนเลิกกิจกำรแล้ว

ไทย
ไทย

0.49
-

3. บริษัท สยำม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด
4. บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ช ์ จำกัด
5. บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
6. บริษัท นำรำยณ์ภณ
ั ฑ์ จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

-

7. บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี ้ จำกัด

ไทย

-

8. บริษัท พิงค์ คำเฟ่ จำกัด

ไทย

-

9. บริษัท เซฟ ซีรสี่ ์ จำกัด

ไทย

-

10. บริษัท มั่นคงแสงทอง โฮลดิง้ จำกัด

ไทย

-

11. บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

-

12. บริษัท เวลตี ้ ลิฟวิ่ง จำกัด

ไทย

-

13. บริษัท เชือ้ ไพบูลย์สตีล จำกัด

ไทย

-

14. บริษัท ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม จำกัด

ไทย

-

เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็ นผูร้ ว่ มค้ำของกิจกำร
ร่วมค้ำ ซินเท็ค-ไมวำน (จนถึงวันที่ 19 ต.ค 58)
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู้ ือหุน้ ร่วมกัน
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีกรรมกำรร่วมกัน
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้องกับ
กรรมกำรของบริษัท
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้องกับ
กรรมกำรของบริษัท
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้องกับ
กรรมกำรของบริษัท
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู้ถื อ หุ้น เป็ น
ผูบ้ ริหำรสำคัญของบริษัท
เป็ น บริษั ทที่ เกี่ ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุน้ ร่วมกัน
กับบริษัท
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู้ ือหุน้ เกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริษัท
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู้ ือหุน้ เกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริษัท
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น โดยมี ก รรมกำร
เกี่ยวข้องกับกรรมกำรหรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู้ถื อ หุ้น และ
กรรมกำรเกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรของ
บริษัท

15. บริษัท ทีอำร์อำร์ พรอพเพอร์ตี ้ จำกัด

ไทย

-

ชื่อกิจการ
บริษัทย่อย
1.บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด
4. บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
5. บริษัท เจที เทน จำกัด
6. บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
7. บริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด
8. บริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
บริษัทร่วม
1.บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จำกัด
บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
1.บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
2. บริษัท ไมวำน (ประเทศไทย) จำกัด
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ชื่อกิจการ

สัญชาติ

การถือหุน้
(ร้อยละ)

16. บริษัท ซีเอสเอ็นเจ ป่ ำตอง 3 จำกัด

ไทย

-

17. บริษัท เดอะ แก๊ส แคร์รเิ ออร์ จำกัด

ไทย

-

18. บริษัท ไทยรวมทุน คลังสินค้ำ จำกัด

ไทย

-

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน
1.บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 6 ท่ำน

ไทย

-

2.ผูบ้ ริหำรสำคัญ

ไทย

-

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู้ถื อ หุ้น และ
กรรมกำรเป็ น ผู้ถือหุน้ และกรรมกำรของบริษัท
ย่อย
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู้ถื อ หุ้น และ
กรรมกำรร่วมกันกับบริษัท
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกำรร่วมกัน
กับบริษัท
เป็ นบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู้ถื อ หุ้น และ
กรรมกำรเป็ น ผู้ถือหุน้ และกรรมกำรของบริษัท
ย่อย
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็ นกรรมกำรบริษัท
และบริษัทย่อย ผูถ้ ือหุน้ ผูบ้ ริหำรคนสำคัญ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริหำรสำคัญ
บุ ค คลที่ มี อ ำนำจ และควำมรับ ผิ ด ชอบ กำร
วำงแผน สั่งกำร และควบคุมกิจกำรต่ำง ๆ ของ
กิจกำร ไม่ว่ำทำงตรงหรือ ทำงอ้อม ทัง้ นี ้ รวมถึง
กรรมกำรของกลุ่ม บริษั ท /บริษั ท (ไม่ว่ำ จะท ำ
หน้ำที่เป็ นผูบ้ ริหำรหรือไม่)

1.3.2) บริษัทมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท ได้แก่ บริษัท พีที ทรีแลนด์ จำกัด เนื่องจำก นำงสว่ำง มั่นคงเจริญ (ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทย่อย) มีควำมเกี่ยวข้องเป็ นมำรดำของนำยจิรโมท พหูสู ตร ถือเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรถือหุน้ ใน
บริษัทย่อยร้อยละ 20 ของหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ซึ่งบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลกำรทำธุรกรรมและกำรถือหุน้ ดังกล่ำวต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
1.3.3) ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
บริษัทหรือกลุม่ บริษัท ไม่เป็ นบริษัทในเครือหรือเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ และ โดยสภำพ
กำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์แบบพึ่งพิงหรือแข่งขันกับธุรกิจอื่นในกลุม่ ธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่อย่ำงมี
นัยสำคัญ
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1.3.4) ผู้ถอื หุ้น
(1) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัท
รำยชื่อกลุม่ บุคคลผูถ้ ือหุน้ สูงสุด 10 รำยแรก และกลุม่ ผูบ้ ริหำรและคูส่ มรส ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ลาดับที่
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มพหูสูตร
นำยจิรโมท พหูสตู ร1
น.ส.อณิชำ อรรถสกุลชัย4
น.ส.ณิชยำ พหูสตู ร2
นำยสุขมุ พหูสตู ร3
รวม
ผู้ถือหุน้ รายใหญ่
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
นำยชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ
นำยณัฐพัฒน์ รังสรรค์
LGT BANK (SINGAPORE) LTD.
บริษัท ไทยเอ็น วีดีอำร์ จำกัด
นำยสมชำย ปั ดภัย
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด5
รวม

จานวนหุน้ (หุน้ )

สัดส่วนการผู้ถือหุน้ (%)

207,419,160
5,694,900
176,031,760
109,061,900
498,207,720

12.96
0.35
11.00
6.81
31.12

79,726,118
63,500,000
48,181,000
43,501,300
36,639,300
29,398,600
27,660,000
326,606,318

4.98
3.96
3.01
2.71
2.29
1.83
1.72
20.50

หมำยเหตุ :
1
นำยจิรโมท พหูสตู ร ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และเป็ นกรรมกำรบริษัท มีอำนำจอนุมตั ิลงนำมตำมหนังสือรับรองบริษัท
2
น.ส. ณิชยำ พหูสตู ร ดำรงตำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และเป็ นพี่ของนำยจิรโมท พหูสตู ร
3
นำยสุขมุ พหูสตู ร ดำรงตำแหน่งรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และเป็ นพ่อของนำยจิรโมท พหูสตู ร
4
น.ส.อณิชำ อรรถสกุลชัย เป็ นคู่สมรสของนำยจิรโมท พหูสตู ร
5
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจกำรเช่ำและกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ มีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ คือ นำยจิรโมท พหูสตู ร ถือหุน้ จำนวน
616,0000 หุน้ (หรือคิดเป็ น 20% ของหุน้ ที่จำหน่ำยไปแล้วทั้งหมด) นำงสำวณิชยำ พหูสตู ร ถือหุน้ จำนวน 616,0000 หุน้ (หรือคิดเป็ น 20% ของหุน้ ที่จำหน่ำยไปแล้ว
ทัง้ หมด) และนำงสว่ำง มั่นคงเจริญ เป็ นแม่ของนำยจิรโมท พหูสตู ร ถือหุน้ จำนวน 1,848,000 หุน้ (หรือคิดเป็ น 60% ของหุน้ ที่จำหน่ำยไปแล้วทัง้ หมด)

(2) รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
ลาดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำงชนิดำ อัษฎำธร
นำยชูศกั ดิ์ ว่องกุศลกิจ
รวม
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จานวนหุน้ ทีถ่ ือ

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

4,080,000
960,000
960,000
6,000,000

68.00
16.00
16.00
100.00
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บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
บจก. มั่นคงแสงทอง โฮลดิง้ ส์
นำงชนิดำ
อัษฎำธร
นำยสรสิทธิ์
วรรณประเสริฐ
นำยจีรศักดิ์
วรรณประเสริฐ
นำยณัฎฐกร
วรรณประเสริฐ
รวม

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
7,950,000
3,312,500
993,750
331,250
331,250
331,250
13,250,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
60.00
25.00
7.50
2.50
2.50
2.50
100.00

บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิสอพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ลาดับที่
1
2
3

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ

สัดส่วนการถือหุน้ (%)

19,997
2
1
20,000

99.985
0.010
0.005
100.00

บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำยสมศักดิ์ เหมทำนนท์
นำยบุญเกียรติ กีรติชยั วัตร
รวม

บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำยสมศักดิ์
เหมทำนนท์
นำงสำวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
นำงสว่ำง
มั่นคงเจริญ
รวม

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
959,760
1
1
240,000
1,200,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
79.98
0.01
0.01
20.00
100.00

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
1,189,720
210,000
140
140
1,400,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
84.98
15.00
0.01
0.01
100.00

บริษัท เจที เทน จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำยชัยรัตน์
แสงทอง
นำยสมศักดิ์
เหมทำนนท์
นำงสำวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
รวม
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บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำงสว่ำง
มั่นคงเจริญ
นำงยุวดี
ว่องกุศลกิจ
นำงสำวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
รวม

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
1,038,700
130,000
130,000
1,300
1,300,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
79.90
10.00
10.00
0.10
100.00

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
63,000
9,000
4,500
13,500
90,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
70.00
10.00
5.00
15.00
100.00

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
35,998
4,000
1
1
40,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
90.00
10.00
0.00
0.00
100.00

จานวนหุน้ ทีถ่ ือ
1,073,630
375,000
51,366
1
1
1
1
1,500,000

สัดส่วนการถือหุน้ (%)
71.5753
25.0000
3.4243
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
100.00

บริษัท เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
บจก. เทท เอ็นเตอร์ไพร์ช ์
บจก. ทองหล่อ แมเนจเม้นท์
นำงยุวดี ว่องกุศลกิจ
รวม

บริษัท เดลต้ำ อินฟรำวัน จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำยทศพล
ธนบุญชัย
นำยสมศักดิ์
เหมทำนนท์
นำงสำวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
รวม

บริษัท แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จำกัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายชื่อผู้ถือหุ้น
บมจ. ยู ซิตี ้ จำกัด
บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
นำงสว่ำง
มั่นคงเจริญ
นำยอนันต์
แสวงทอง
นำยอำนุภำพ
คงนำ
นำงสำวเบญจวรรณ กลิ่นชัน้
นำยกฤต
กรเดชำกุล
รวม
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1.4) จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
1.4.1)ชื่อหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน “บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)”
บริษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,600,000,000 บำท เรียกชำระแล้ว 1,600,000,000 ล้ำนบำท
แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 1,600,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1.00 บำท โดยมีประวัติกำรเพิ่มทุน/ลดทุน ดังนี ้
เดือน/ปี
ทีจ่ ดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

พฤษภำคม 2540

600,000,000

มิถนุ ำยน 2544
มิถนุ ำยน 2544
ธันวำคม 2544

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

มกรำคม 2545

400,000,000

เมษำยน 2546

400,000,000

พฤษภำคม 2546

400,000,000

กันยำยน 2546

400,000,000

ธันวำคม 2546

1,600,000,000

ทุนชาระแล้ว
ทุนทีเ่ พิ่ม/
หลังเพิ่มทุน
เสนอขายให้แก่.......เพื่อ.........
ลด
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
8.46
397.06 เสนอขำยโดยให้สิทธิ์ ต่อผูถ้ ื อหุน้ เดิมในอัตรำส่วน 2 หุน้ เดิม
ต่อ 1 หุน้ ใหม่ ในรำคำหุน้ ละ 20 บำท เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียน
ในโครงกำรต่ำงๆ บริษัท
(596.03)
3.97 ลดทุนตำมแผนฟื ้ นฟูกิจกำร ภำยใต้ศำลล้มละลำยกลำง
0.00
3.97 เพิ่มทุนตำมแผนฟื ้ นฟูกิจกำร ภำยใต้ศำลล้มละลำยกลำง
342.86
346.83 เพิ่มทุนตำมแผนฟื ้ นฟูกิจกำร โดย 300 ล้ำนบำท ขำยให้กับ
นักลงทุน รำยใหม่ และ 42.86 ล้ำ นบำท จำกกำรแปลงหนี ้
เจ้ำหนีก้ ลุม่ 6 กลุม่ 7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน
3.56
350.39 เพิ่มทุน ตำมแผนฟื ้ น ฟูกิจกำร จำกกำรแปลงหนี เ้ จ้ำ กลุ่ม 6
กลุม่ 7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน
0.00
350.39 แก้ไขหนังสือบริคณฑ์สินธิ ข้ 4 เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้
จำกหุน้ ละ 10 บำท เป็ นหุน้ ละ 1 บำท
11.22
361.61 เพิ่มทุน ตำมแผนฟื ้ น ฟูกิจกำร จำกกำรแปลงหนี เ้ จ้ำ กลุ่ม 6
กลุม่ 7 และกลุม่ 9 เป็ นทุน
11.22
361.61 เพิ่มทุน ตำมแผนฟื ้ น ฟูกิจกำร จำกกำรแปลงหนี เ้ จ้ำ กลุ่ม 6
กลุ่ม 7 และกลุ่ม 9 เป็ น ทุน และออกใบหุน้ ในนำม บริษัท
สยำม ซินเท็ค แพลนเนอร์ จำกัด เป็ นผูจ้ ัดเก็บไว้เพื่อจัดสรร
และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่เจ้ำหนี ้ ตำมคำสั่งศำล
1,200
1,600.00 เพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิม 400 ล้ำนบำท เป็ นทุนจดทะเบียน
1,600 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ สำมัญจำนวน 1,200 ล้ำน
บำท มูล ค่ำ หุน้ ละ 1 บำท และให้น ำหุน้ สำมัญ ดังกล่ำ ว ให้
จัดสรรและเสนอขำยทัง้ จำนวนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตำมสัด ส่ว นในอัต รำส่วน 1 หุน้ เดิ มต่อ 3 หุน้ ใหม่ ในรำคำ
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท

1.4.2) บริษัท “ไม่มี” หุน้ ประเภทอื่นที่มีสทิ ธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุน้ สำมัญ
1.4.3) บริษัท “ไม่มี” หุน้ หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์อำ้ งอิงในกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนซึง่ เป็ นคนต่ำงด้ำว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิง
ไทย (NVDR)
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1.5) การออกหลักทรัพย์อ่ืน
(1) ตั๋วเงิน

“ไม่มี”

โครงการซือ้ หุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน
จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2561 ได้มีมติอนุมตั ิโครงกำรซือ้ หุน้ คืน
เพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงิน โดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บำท จำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้ หรือร้อยละ
3.75 ของทุนที่ชำระแล้ว ทัง้ นี ้ โครงกำรดังกล่ำวมีระยะเวลำโครงกำรตัง้ แต่ 17 ธันวำคม 2561 ถึง 16 มิถนุ ำยน 2562
ตำรำงรำยงำนผลกำรซือ้ หุน้ คืนเพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

วันที่
19/12/2561
20/12/2562
26/12/2562
02/01/2562
11/02/2562
25/05/2562
02/05/2562
14/05/2562

ราคาซือ้ สูงสุด
(บาท)
2.78
2.80
2.76
2.70
2.90
2.70
2.54
2.24
รวมทัง้ สิน้
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ราคาซือ้ ต่าสุด
(บาท)
2.78
2.80
2.68
2.68
2.90
2.70
2.50
2.22

จานวน
(หุน้ )
41,800
200,000
1,500,000
300,000
193,500
600,000
4,507,400
1,700,000
9,042,700

มูลค่ารวม
(บาท)
116,204
560,000
4,088,000
807,000
561,150
1,620,000
11,342,290
3,790,000
22,884,644

%หุน้ ทีซ่ อื้ คืน
จานวนหุน้ ทีช่ าระแล้ว
0.003
0.013
0.094
0.019
0.012
0.038
0.282
0.106
0.565
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1.6) นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และ
หลังจำกกำรกันเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย เมื่อบริษัทมีกำไรพอสมควรและไม่มีผลขำดทุนสะสม ทัง้ นีก้ ำรจ่ำยเงินปั นผล
ต้องไม่กระทบต่อแผนกำรลงทุนของบริษัท ควำมจำเป็ นด้ำนกำรดำเนินงำนและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคตภำยใต้
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย โดยต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทและได้รบั กำร
อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ ครำว เมื่อเห็นว่ำมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนัน้ และคณะกรรมกำรบริษัทต้องรำยงำนให้ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ทรำบในกำรประชุมครัง้ ต่อไป
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2564

ปี 2563

1. กำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ล้ำนบำท)
2. จำนวนหุน้ (หุน้ )
3. เงินปั นผลประจำปี (บำท/หุน้ )
3.1 เงินปั นผลครึง่ ปี แรก (บำท/หุน้ )
3.2 เงินปั นผลครึง่ ปี หลัง (บำท/หุน้ )
4. รวมเงินปั นผลจ่ำยทัง้ สิน้ (ล้ำนบำท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลจ่ำยต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)

247
1,590,957,3001
รอพิจำรณำ
0.03
รอพิจำรณำ
รอพิจำรณำ
รอพิจำรณำ

353
1,590,957,3001
0.08
0.03
0.05
127
36

ปี 2562

ปี 2561

371
667
1
1,590,957,300 1,600,000,000
0.09
0.13
0.04
0.04
0.05
0.09
143
208
39
31

หมำยเหตุ : 1จำกเดิมบริษัทมีทนุ จดทะเบียน 1,600,000,000 บำท แบ่งเป็ น 1,600,000,000 หุน้ ต่อมำในวันที่ 17 ธันวำคม 2561 -16 มิถนุ ำยน 2562 บริษัทมีโครงกำรซือ้
หุน้ คืน 9,042,700 หุน้ ดังนัน้ จึงทำให้บริษัทเหลือจำนวนหุน้ ที่ตอ้ งจ่ำยปันผลทัง้ สิน้ 1,590,957,300 หุน้
2
กำรจ่ำยเงินปันผลครึง่ ปี หลังของปี 2564 ต้องได้รบั กำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 ก่อน จึงจะสำมำรถจ่ำยได้

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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2.1) นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทได้จดั ให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่ำงครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร เพื่อเป็ นกำร
ด ำเนิ น ตำมหลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี และเป็ น เครื่อ งมื อ ทำงกำรบริห ำรที่ ช่ ว ยเพิ่ ม โอกำสแห่ง ควำมสำเร็จ ตำม
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยกรรมกำรบริ ษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนเป็ นเจ้ำของควำมเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรระบุเหตุกำรณ์ วิเครำะห์ ประเมินโอกำสและระดับควำมรุ นแรงของผลกระทบที่อำจมีผลต่อกำรดำเนิน
ธุรกิ จของบริษัท และกำหนดมำตรกำรจำกัด ป้องกัน รวมถึงกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อเป็ นกรอบ กำรปฏิ บัติง ำนใน
กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้ครอบคลุมทั่วทัง้ องค์กร และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และแผนกลยุทธ์
แผนบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง ได้กำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งไว้ ดังนี ้
1) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เกิดวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร ผ่ำนกำรให้ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตสำนึก และควำมรับผิดชอบร่วมกัน
2) กำหนดให้มีกระบวนกำร แนวทำงและข้อกำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีควำมเหมำะสม มี
ประสิทธิภำพ มีมำตรฐำนในกำรกำกับ ควบคุมควำมเสีย่ ง และลดผลกระทบของควำมเสีย่ ง
3) มีกำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ขององค์กร ด้วยกำรวิเครำะห์ ประเมิน จัดลำดับควำมสำคัญ และจัดกำรกับ
ควำมเสี่ยงนัน้ ๆ รวมถึงกำรควบคุม กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนสถำนะควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รบั
ทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรสือ่ สำรข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสีย่ งอย่ำงทั่วถึง และต่อเนื่องภำยในบริษัทด้วย
4) กำหนดให้ทุกหน่วยงำน มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ (Incident Report) ที่อำจเป็ นควำมเสี่ยงนำไปสู่
ผลกระทบ หรืออำจสร้ำงควำมเสียหำยให้กบั บริษัท ได้ โดยระบุโอกำสเกิด (Likelihood) และถ้ำเกิดแล้วมีระดับผลกระทบ
(Impact) เพียงใด
5) มีกำรพัฒนำตัวชีว้ ดั ควำมเสี่ยงที่สำคัญ ทัง้ ตัวชี ว้ ดั เชิงปริมำณ เช่น จำนวนรำยได้ ผลกำไร / ขำดทุน กำร
เพิ่มขึน้ ของค่ำใช้จ่ำย เป็ นต้น และตัวชีว้ ดั เชิงคุณภำพ เช่น ระดับควำมผูกพันของพนักงำนที่มีต่อองค์กร ชื่ อเสี ยงและ
ภำพลักษณ์ของบริษัท หรือระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เป็ นต้น
6) ก ำหนดให้มี ก ำรระบุเ พดำนควำมเสี่ ย ง หรื อ ขี ด ควำมสำมำรถที่ จ ะรับ ควำมเสี่ ย ง ( Risk Appetite) จำก
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ ง เพื่อจำกัดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึน้ กับบริษัทหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียต่ำงๆ
7) มีกำรกำหนดเหตุกำรณ์ที่อำจจะเกิดขึน้ ในควำมเสีย่ งระดับเตือนภัย เพื่อให้ผรู้ บั ผิดชอบในกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ ง สำมำรถนำมำตรกำรจัดกำรกับควำมเสีย่ งมำใช้ได้อย่ำงทันท่วงที เพื่อลดโอกำสเกิด หรือช่วยบรรเทำผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึน้
8) กำหนดให้มีระเบียบกำรปฏิบตั ิงำนที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหำร และพนักงำนยึดถือปฏิบตั ิตำม
เพื่อให้เกิดกำรกำกับ ควบคุมงำน และเป็ นกำรจัดกำรควำมเสีย่ งในกำรดำเนินงำน
9) กำหนดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ และควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัท ให้เป็ นไป
ตำมนโยบำย
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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โครงสร้างหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
บริษัทตระหนักดีวำ่ กำรบริหำรควำมเสีย่ งเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเป็ นพืน้ ฐำนสำคัญที่ช่วย
ให้สำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ตำมที่ตงั้ เป้ำหมำยไว้ โดยกำหนดให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำแผน
ธุรกิจประจำปี ซึง่ บริษัทจะดำเนินธุรกิจภำยใต้ควำมเสีย่ งที่ยอมรับได้
โดยโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งเป็ นผูพ้ ิจำรณำแต่งตัง้ คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ที่สำมำรถพิจำรณำแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้เมื่อเห็นสมควร โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และส่วนงำนตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รวมทัง้ เป็ นหน่วยงำนปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท รวมถึงผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนร่วมเป็ นเจ้ำของ
ควำมเสี่ยง มี ห น้ำ ที่ ร ับ ผิ ดชอบในกำรระบุ และประเมิ นควำมเสี่ยงของหน่วยงำนที่ ตนเองรับผิ ดชอบ รวมทั้งกำหนด
มำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษัท
 เห็นชอบแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง

และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมตรวจสอบ
 ตรวจสอบว่ ำ ระบบบริ ห ำรควำมเสี่ ย งมี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมถึง
สอดคล้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่กำหนด

 จัด ท ำนโยบำยและหลัก เกณฑ์ใ นกำร

ส่วนงานตรวจสอบภายใน
 ตรวจทำนประสิทธิ ผลของผลกำรควบคุม

ภำยในผ่ำ นกำรตรวจสอบภำยในประจำปี
รวมทัง้ ติดตำมและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบ

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ทุกฝ่ ายงาน

บริหำรควำมเสี่ยง

 ประเมิ น ควำมเสี่ ย งของ

 สอบทำนควำมเสี่ย งและแนวทำงกำร

หน่ ว ยงำนตนเอง รวมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรจั ด กำร
ควำมเสี่ ย ง ติ ด ตำมและ
รำยงำนผล

จัดกำรควำมเสี่ยง
 ก ำกั บ ดู แ ลควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของ

กระบวนกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งโดยกำร
ติดตำมและสอบทำนอย่ำงต่อเนื่อง
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2.2) ปั จจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบ
บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ หรือจุดมุง่ หมำยของกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นระบบ 4 ประเด็นที่สำคัญ ได้แก่
1) เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เข้มแข็ง กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็ นเรื่องของพนักงำนทุกคน กำร
ส่งเสริมให้พนักงำนมีจิตสำนึก และค่ำนิยมเกี่ยวกับควำมเสีย่ ง ตระหนักและเข้ำใจในเรื่องของควำมไม่แน่นอน เป็ นพืน้ ฐำน
สำคัญสำมำรถช่วยสร้ำงควำมมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรได้
2) เพื่อพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำสู่กระบวนกำรตัดสินใจขององค์กรในทุกระดับ กระบวนกำรตัดสินใจที่
สำคัญ ตัง้ แต่กำรกำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ธุรกิจ กำรวำงแผนงำน กำรงบประมำณ กำรลงทุน กำรบริหำรโครงกำร
กระบวนกำรปฏิบตั ิงำน กำรบริหำรผลกำรปฏิบตั ิงำน และงำนสนับสนุนองค์กรในทุกด้ำน
3) เพื่อส่งเสริมกำรปรับปรุ งและพัฒนำด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง ควำมเสี่ยงเป็ นสภำพกำรณ์ของ
ควำมไม่แน่นอน กำรเรียนรู ้ กำรพัฒนำ และกำรปรับปรุ งงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอเป็ นสิ่ง
สำคัญที่ตอ้ งกระทำจำกควำมเปลีย่ นแปลงต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอยูต่ ลอดเวลำ
4) เพื่อกำรจัดทำเอกสำรเกี่ยวกับควำมเสีย่ งขององค์กร สร้ำงควำมเชื่อมั่น ผ่ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้ำน
ควำมเสีย่ ง
ระดับการบริหารความเสี่ยง
1) ระดับองค์กร มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกิจกรรมหลักทำงธุรกิจ เช่น ควำมเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ แผนงำน
หลัก หรือนโยบำยในกำรบริหำร รวมทัง้ ควำมเสี่ยงจำกปั จจัยภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบกับกำรดำเนิน
ธุรกิจอย่ำงมีนยั สำคัญ
2) ระดับหน่วยงำน มีกำรบริหำรควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนในแต่ละหน่วยงำน ครอบคลุมถึงปั จจัยเสีย่ งที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทำงำน กำรใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี บุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนบริษัทได้มีกำรทบทวนควำมเสี่ยงที่มี
นัยสำคัญที่สง่ ผลต่อกำรบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยขององค์กร พร้อมกับมีกำรกำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันและ
ลดโอกำส ตลอดจนผลกระทบที่อำจเกิดขึน้
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การประเมินและระบุประเด็นด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้มีกำรทบทวน พิจำรณำ และประเมินระดับควำมเสีย่ งที่มีนยั สำคัญที่สง่ ผลต่อกำรบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของบริษัท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้

ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชุมร่วมกัน 4 ครัง้ เพื่อกำหนดกรอบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงให้เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท กำรเตือนภัยล่วงหน้ำ กำรกำหนดมำตรกำรป้องกันตลอดจนกำรทบทวนและสร้ำง
เครือ่ งมือกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังนี ้
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
1.1) ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันที่สงู ขึน้
เศรษฐกิจไทยปี 2564 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง คำดกำรณ์วำ่ จะขยำยตัวที่รอ้ ยละ 1.0 ต่อปี
(คำดกำรณ์รอ้ ยละ 0.5 – 1.5) เนื่องจำกผลกระทบจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 ทัง้ สำยพันธุ์
ที่ระบำดในปั จจุบนั และที่อำจเกิดขึน้ ใหม่ในอนำคตทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ แม้ว่ำสถำนกำณ์กำรแพร่ระบำดมี
ทิศทำงที่ดีขนึ ้ เป็ นลำดับ โดยมีผลกระทบต่อภำคธุรกิจต่ำงๆ ของประเทศอย่ำงรุ นแรง ซึ่งธุรกิจก่อสร้ำงในประเทศถือเป็ น
ธุรกิจบริกำรที่มีกำรแข่งขันที่สงู อยูแ่ ล้ว ประกอบกับเกิดภำวะกำรแพร่ระบำดของโรคตำมที่กล่ำวข้ำงต้น มีผลทำให้โครงกำร
ก่อสร้ำงใหม่ๆ มีปริมำณลดน้อยลงไป ส่งผลให้เกิ ดกำรแข่งขันที่สูงขึน้ อย่ำงไรก็ ตำม บริษัทมีกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ดังกล่ำวโดยจะเลือกประมูลงำนที่บริษัทมีควำมชำนำญและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้
1.2) ควำมเสีย่ งจำกกำรรับงำนไม่หลำกหลำย
กำรดำเนินงำนของบริษัทที่ผำ่ นมำจะเห็นได้วำ่ บริษัทได้รบั งำนของภำคเอกชนเป็ นส่วนมำก โดยเฉพำะโครงกำรที่
พักอำศัย แต่ยงั คงมีกำรรับงำนก่อสร้ำงประเภทอื่นบ้ำง เช่น อำคำรสำนักงำน โรงแรม โรงพยำบำล เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทมีกำรควบคุมควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีกำรเข้ำร่วมประมูลงำนก่อสร้ำงอย่ำงสม่ำเสมอ ทัง้ งำนของภำคเอกชนและ
งำนของภำครัฐบำล เพื่อสะสมปริมำณงำนในมือ (Backlog) ให้เพิ่มมำกขึน้ ทัง้ นี ้ บริษัทมีกำรเลือกรับงำนก่อสร้ำงกับบริษัท
ผูพ้ ฒ
ั นำอสังหำริมทรัพย์ชนั้ นำที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์ และบริษัทจำกัดที่มีชื่อเสียงและมีฐำนะกำรเงินที่ม่นั คง
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นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีกำรกระจำยควำมเสี่ยงจำกกำรดำเนิน ธุรกิจก่อสร้ำง โดยกำรขยำยกำรดำเนินงำนไปใน
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับรูร้ ำยได้และเพิ่มควำมมั่นคงทำงรำยได้ให้กบั บริษัทด้วยกำรจัดตัง้ บริษัท
ย่อย โดยกำรดำเนินกำรบริหำร และพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดใน ส่วนที่ 1 หัวข้อ 2 ธุรกิจกำรให้บริกำรห้องพัก
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)
2.1) ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงจำเป็ นต้องมีบคุ ลำกรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญทำหน้ำที่เป็ นผูจ้ ดั กำร
โครงกำร หรือวิศวกรโครงกำร เพื่อควบคุมและบริหำรงำนก่อสร้ำงแต่ละโครงกำรให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในสภำวะปั จจุบนั
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงมีบริษัททัง้ รำยเก่ำและรำยใหม่อยูเ่ ป็ นจำนวนมำก จึงมีควำมเสีย่ งต่อกำรขำดแคลนบุคลำกรดังกล่ำว
บริษัทจึงมุง่ มั่นที่จะพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อเตรียมควำมพร้อมในกำรขึน้
ไปรับตำแหน่งผูจ้ ดั กำรโครงกำร หรือวิศวกรโครงกำรต่อไป ทัง้ นีบ้ ริษัทยังมีนโยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่
เหมำะสมและแข่งขันกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันได้ เพื่อเป็ นกำรจูงใจให้พนักงำนที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถร่วมงำนกับ
บริษัทต่อไป
2.2) ควำมเสีย่ งจำกกำรขำดแคลนแรงงำน
แรงงำนถื อเป็ นปั จจัยหลักสำหรับงำนก่อสร้ำง โดยในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำปั ญหำกำรขำดแคลนแรงงำนภำค
ก่อสร้ำงยังคงเป็ นปั ญหำใหญ่ อันเนื่องมำจำกในช่วงที่ผ่ำนมำมีโครงกำรของภำครัฐที่เป็ นโครงกำรสำธำรณูปโภคขนำด
ใหญ่ซงึ่ มีกำรใช้แรงงำนในกำรก่อสร้ำงจำนวนมำก ซึง่ บริษัทอำจเกิดภำวะขำดแคลนแรงงำนส่งผลให้งำนก่อสร้ำงเกิดควำม
ล่ำช้ำ ไม่สำมำรถส่งมอบโครงกำรให้กบั ลูกค้ำได้ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ เพื่อเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวบริษัทจึงมี
กำรดำเนินกำร ดังนี ้
บริษัทมีกำรจ้ำงแรงงำนของบริษัทโดยตรง ซึ่ง ณ สิ ้นปี 2564 มีคนงำนทัง้ สิน้ 2,678 คน โดยบริษัทมีกำรจ่ำย
ค่ำจ้ำงที่เหมำะสมกับฝี มือแรงงำนแต่ละบุคคล ดูแลในเรื่องของสวัสดิกำร รวมถึงกำรดูแลด้ำนควำมเป็ นอยู่ของแรงงำน
โดยให้ควำมสำคัญกับสถำนที่พกั อำศัยให้มีควำมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัยที่ดี เพื่อเป็ นกำรจูงใจและสร้ำง
ปั จจัยแวดล้อมให้แรงงำนอยำกทำงำนกับบริษัทต่อไป
กำรพึง่ พำแรงงำนจำกผูร้ บั เหมำช่วง นอกจำกบริษัทจะมีแรงงำนของตัวเองส่วนหนึง่ แล้วนัน้ บริษัทยังมีกำรพึง่ พำ
แรงงำนจำกผูร้ บั เหมำช่วงอีกส่วนหนึ่ง โดยบริษัทจะมีกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำช่วงที่ไม่ใช้ แรงงำนเด็ก แรงงำนต่ำงด้ำวที่ผิด
กฎหมำย เมื่อมีกำรคัดเลือกผูร้ บั เหมำช่วงที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่ำวแล้วจึงจะทำกำรขึน้ ทะเบียนเป็ นคูค่ ำ้ กับบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัท
จะไม่พึ่งพำแรงงำนจำกผูร้ บั เหมำช่วงรำยใดรำยหนึ่งเท่ำนัน้ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำ
ช่วงเพียงรำยเดียว
2.3) ควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้วยควำมสำคัญของกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล หลำยประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยได้ให้ควำมสำคัญมำก
เนื่องจำกปั จจุบนั มีกำรล่วงละเมิดสิทธิควำมเป็ นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล เปิ ดเผยข้อมูลไม่ถกู ต้อง หรือไม่ได้รบั ควำม
ยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูลเป็ นจำนวนมำก จนสร้ำงควำมเดือดร้อนรำคำญหรือควำมเสียหำยให้แก่เจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีทำให้กำรเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็ นกำรล่วงละเมิด
ดัง กล่ำ ว ท ำได้โ ดยง่ ำ ย สะดวก และรวดเร็ ว ก่ อ ให้เ กิ ด ควำมเสี ย หำยต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวม ส ำหรับ ประเทศไทย
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยทัง้ ฉบับ ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2565 นี ้
บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญดังกล่ำว โดยได้ดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงขัน้ ตอนกำรปฏิบตั ิตำ่ งๆ มีระบบควบคุมภำยใน
และกำรกำกับดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขำ้ งต้นอย่ำงเพียงพอ
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3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
3.1) ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับขึน้ ค่ำแรง
ค่ำแรงถือเป็ นต้นทุนหลักที่สำคัญสำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง และจำกนโยบำยปรับขึน้ ค่ำแรงงำนของรัฐบำลส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่ำงหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีมำตรกำรที่จะลดผลกระทบจำกกำรขึน้ ค่ำแรง
เช่น มีกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อทดแทนกำรใช้แรงงำน จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้แรงงำน
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้ รวมถึงกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง และกำรประเมินปรับขึน้ ค่ำแรงที่เข้ำกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ เป็ นต้น
3.2) ควำมเสีย่ งจำกต้นทุนวัสดุก่อสร้ำงที่เพิ่มสูงขึน้
วัสดุก่อสร้ำงถือเป็ นต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่สำคัญ กำรเปลีย่ นแปลงของรำคำวัสดุ ก่อสร้ำงจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุน
กำรก่อสร้ำงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยช่วงที่ผ่ำนมำกลุ่มวัสดุก่อสร้ำงที่รำคำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ จะเป็ นกลุ่มที่เป็ นวัสดุ
ก่อสร้ำงหลักที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรภำครัฐ เช่น ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ น
กำรลดควำมเสีย่ งดังกล่ำว บริษัทจึงได้ติดตำมควำมเคลือ่ นไหวของรำคำวัสดุก่อสร้ำงที่สำคัญอย่ำงใกล้ชิด หำกพบว่ำรำคำ
วัสดุก่อสร้ำงจะมีทิศทำงหรือแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึน้ บริษัทจะสั่งซือ้ จำกผูจ้ ัดจำหน่ำยในครำวละมำกๆ ซึ่ง ทำให้บริษัทมี
อำนำจต่อรองทำให้สำมำรถซือ้ ในรำคำที่ถกู ลงอีกด้วย หรืออีกแนวทำงหนึ่งบริษัทอำจมีกำรทำบันทึกข้อตกลงในกำรซือ้
วัสดุก่อสร้ำงล่วงหน้ำกับผูจ้ ดั จำหน่ำย โดยกำหนดรำคำคงที่ซงึ่ จะช่วยให้บริษัทสำมำรถควบคุมต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง และไม่
เป็ นภำระในกำรจัดเก็บวัสดุที่ยงั ไม่ตอ้ งใช้งำนได้อีกด้วย
3.3) ควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรเรียกเก็บเงินไม่ได้
กำรดำเนินธุรกิจก่อสร้ำงมีควำมเสีย่ งที่จะเรียกเก็บเงินจำกลูกค้ำไม่ได้ หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ตรงตำมเวลำที่
กำหนด เนื่องจำกกำรเรียกเก็บเงินจะต้องเป็ นไปตำมควำมคืบหน้ำของงำนก่อสร้ำง ซึง่ ควำมเสีย่ งดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อสภำพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว จึงมีนโยบำยในกำรคัดเลือก
ลูกค้ำที่เข้มงวด โดยจะพิจำรณำจำกฐำนะกำรเงิน ผลประกอบกำร ชื่อเสียง และประวัติของผูบ้ ริหำร ก่อนที่จะตกลงรับงำน
เสมอ
4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk)
ควำมเสีย่ งจำกกำรปรับเปลีย่ นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำร และงำนด้ำนอื่นๆ
กำรดำเนินธุรกิจก่อสร้ำงจะเกี่ยวข้องกับกฎหมำยหลำยฉบับ รวมถึงเกี่ยวข้องกับควำมชำนำญในวิชำชีพต่ำงๆ ที่
มี ก ฎหมำยควบคุม ไม่ว่ำ จะเป็ นกฎหมำยวิชำชี พ สถำปนิกและวิศ วกร กฎหมำยทำงด้ำนแรงงำน กฎหมำยทำงด้ำน
สิง่ แวดล้อม และมำตรฐำนกำรจัดทำบัญชี เป็ นต้น โดยกฎหมำยและข้อบังคับเหล่ำนี ้ บริษัทต้องดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่
กำหนดอย่ำงครบถ้วน ซึ่งหำกไม่ปฏิบัติตำมหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน อำจก่อให้เกิ ดควำมเสียหำยต่อบริษัท บริษัทจึงมี
แนวทำงในกำรลดควำมเสี่ยงดังกล่ำว โดยมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจให้เป็ นไปตำมระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดตัง้ หน่วยงำนทำหน้ำที่ดแู ล รับผิดชอบในกำรติดตำม และตรวจสอบกำรดำเนินกำรต่ำงๆ
ให้ทนั ต่อกำรเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลำ

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 44

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

5) ความเสี่ยงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (Social and/or Environment Risk)
ควำมเสีย่ งจำกกำรก่อสร้ำงที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้ำงเคียง และสิง่ แวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงกำรร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นนโยบำยที่บริษัทให้ควำมสำคัญ
มำอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ควำมสำคัญกับกำรดูแลชุมชนข้ำงเคียงและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพืน้ ที่ก่อ สร้ำงให้ได้ร ับ
ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงให้นอ้ ยที่สดุ ทัง้ นี ้ บริษัทมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและหำแนวทำงในกำรควบคุมป้องกัน มีกำร
ดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบที่สง่ ผลต่อชุมชนข้ำงเคียงและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ กำรควบคุมกำรเกิดมลภำวะต่ำงๆ ที่เกิดจำก
กำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด เช่น เสียง ฝุ่ นละออง นำ้ เสีย เป็ นต้น
นอกจำกกำรดูแลผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงแล้วนัน้ บริษัทยังมีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน
ข้ำงเคียงพืน้ ที่ก่อสร้ำง โดยมีกำรประสำนงำนกับผูน้ ำชุมชนเพื่อเข้ำสำรวจพืน้ ที่ของชุมชน จัดทำแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับปั ญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้ จำกกำรก่อสร้ำง ควำมกังวลใจเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง กิจกรรม
ด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ชมุ ชนต้องกำรสนับสนุน โดยบริษัทจะเข้ำประสำนงำนดำเนินกำรให้กบั ชุมชนเพื่อเป็ นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน
6) ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถอื หลักทรัพย์
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอำจก่อให้เกิดควำมเสีย่ งแก่ผถู้ ือหลักทรัพย์ได้ ซึง่ เกิดจำกกำรได้รบั ผลตอบแทน
ไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวังจำกกำรลงทุน ทัง้ ในด้ำนกำไรส่วนที่เกินเงินลงทุน และ/หรือผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล กรณี
กำไรส่วนที่เกินเงินลงทุนมีหลำยปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัท สภำพคล่องของหลักทรัพย์ แนวโน้ม
เศรษฐกิจทัง้ ในและต่ำงประเทศ ภำวะกำรณ์ลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ เสถียรภำพทำงกำรเมือง เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่เป็ น
ปั จจัยภำยนอกที่บริษัทไม่สำมำรถควบคุมได้ สำหรับผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผลเป็ นผลจำกกำรดำเนินงำนของบริษัท
โดยตรงในแต่ละช่วงเวลำ ดังนัน้ ผูถ้ ือหลักทรัพย์อำจได้รบั ผลตอบแทนที่มำกกว่ำหรือน้อยกว่ำตำมที่คำดหวัง
บริษัทได้เปิ ดเผยกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร (MD&A) (รำยละเอียดตำมหัวข้อที่ 4) รวมทัง้ ปั จจัย
ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรตำมที่กล่ำวข้ำงต้น อีกทัง้ ยังคงมีควำมเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนและกำร
จ่ำยเงินปั นผล และเหตุกำรณ์ที่ไ ม่อำจคำดกำรณ์ได้ล่วงหน้ำ ทัง้ นีผ้ ถู้ ือหุน้ ควรพิจำรณำและศึกษำข้อมูลปั จจัยต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบอย่ำงรอบคอบก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
7) ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emergency Risk)
7.1) ควำมเสีย่ งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับกำรจัดกำรสภำวะวิกฤตทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว รวมทัง้ ยังมีมำตรกำร
ป้องกันและช่วยเหลือพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไปนี ้
• บริษัทได้จัดทำแผนสำรอง Business Continuity Planning (BCP Covid 19) คือแผนงำนที่กำหนดขัน้ ตอน
และวิธีกำรดำเนินงำนที่ชดั เจนทั่วทัง้ องค์กร เพื่อรองรับและเรียกคืนกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้กลับสูภ่ ำวะปกติ เมื่อมี
เหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ที่ทำให้กำรปฏิบตั ิงำนปกติไม่เป็ นไปตำมแผนปกติ โดยพนักงำนทุกคนต้องรับทรำบบทบำทหน้ำที่ของแต่
ละหน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรปฏิบตั ิงำนปกติสำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยทำงธุรกิจ
• กำหนดมำตกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดและรับมือโควิด 19 โดยใช้มำตรกำร Bubble and Seal ปิ ดแคมป์ ที่พกั
คนงำน และจัด หำอำหำร ยำ ให้กับ พนัก งำน รวมถึ ง Subcontractor รวมถึ ง กำรสื่อ สำรเรื่อ งแนวทำงกำรปฏิ บัติ ตัว
สถำนกำรณ์โควิด 19 ให้กบั พนักงำน คูค่ ำ้ ผูร้ บั เหมำของบริษัทรับทรำบและถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด
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• จัดส่งพยำบำลเข้ำไปสุม่ ตรวจ ATK Rapid Test ให้แก่พนักงำนตำมไซต์งำนต่ำงๆ ของบริษัท และเมื่อตรวจ
พบก็จะแยกตัวผูต้ ิดเชือ้ และดำเนินงำนประสำนงำนให้ไปรักษำตัวตำมโรงพยำบำล
• จัดตัง้ ศูนย์พกั คอยเพื่อสังเกตกำรณ์ผปู้ ่ วยที่ติดโควิด 19 ระดับสีเขียวที่แพล้นท์บำงไทร จ.อยุธยำ เพื่อลดควำม
เสีย่ งในกำรแพร่กระจำยเชือ้ โควิด 19 ในที่พกั /แคมป์ คนงำน ลดจำนวนคนติดเชือ้ ในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือคนงำนของ
บริษัท และคนงำนใต้ผบู้ งั คับบัญชำที่มีอำกำรติดเชือ้ ดังกล่ำว ให้ได้รบั กำรรักษำ มีควำมปลอดภัย และลดตัวเลขควำม
สูญเสียชีวิต
7.2) ควำมเสีย่ งด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber security Risk)
ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษัท ได้สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจในด้ำนต่ำงๆ จึงจำเป็ นต้องมีกำร
บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย
กำหนด โดยทำงบริษัทได้มีกำรจัดตัง้ คณะทำงำน ทำหน้ำที่ในกำรจัดทำนโยบำย และวำงแผนกำรดำเนินงำนในระบบต่ำงๆ
เพื่อให้ม่นั ใจว่ำกระบวนกำรทำงำนทำงธุรกิจของบริษัทจะไม่ขดั ต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) ตระหนัก และให้ควำมสำคัญในควำมเป็ นส่วนตัว และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้งำนบริกำรต่ำงๆ ของบริษัท (ผูใ้ ช้งำน หมำยควำมรวมถึงผูท้ ี่ลงทะเบียนเป็ นผูใ้ ช้บน
ระบบต่ำงๆ ของบริษัท ไม่ว่ำช่องทำงใดๆ ก็ตำม และ/หรื อกรณีผเู้ ข้ำเยี่ยมชมช่องทำงสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ของบริษัท) กำร
บันทึก จัดเก็บ เปิ ดเผย โอน รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงฐำนประวัติของผูใ้ ช้งำนในกำรเข้ำรับ
บริกำรของบริษัท เพื่อให้ผใู้ ช้งำนได้รบั กำรบริกำรที่ดีที่สดุ และเพื่อพัฒนำกำรประสิทธิ ภำพในกำรให้บริกำรของบริษัทให้ดี
ยิ่งขึน้ ไป โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผูใ้ ช้เท่ำที่จำเป็ นภำยใต้ขอ้ บังคับทำงกฎหมำยที่ประกำศบังคับใช้ในประเทศไทย
เท่ำนัน้

บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรถ่ำยทอดควำมรู ใ้ ห้แก่พนักงำน ที่ถกู แต่งตัง้ ให้เป็ นผูป้ ระสำนงำนด้ำนกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและผูส้ งั เกตุกำรณ์ของแต่ละฝ่ ำย โดยมีแผนกำรจัดทำนโยบำย และหนังสือยินยอมต่ำงๆ รวมทัง้ จัดอบรม
ให้ควำมรูพ้ นักงำนเกี่ยวกับกฏหมำย PDPA ภำยในไตรมำส 2 ของปี 2565 ซึง่ ในลำดับแรกได้กำหนดกลุม่ เป้ำหมำยเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรใช้ขอ้ มูล และจะขยำยให้ครอบคลุมทั่วทัง้ บริษัทในลำดับถัดไป
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ

เพือ่ ความยั่งยืน
Driving Business
for sustainability

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

ปี 2564 นับว่ำเป็ นอีกปี แห่งควำมสำเร็จของกำรดำเนิ น งำน
ด้ำ นกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น ของ บริ ษั ท ซิ น เท็ ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหำชน) ที่สำมำรถ เป็ น 1 ใน 66 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ทีม่ ีผลกำรดำเนินงำนยอดเยี่ยมใน 3 ด้ำน ได้แก่
1) ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจาปี 2564
2) การประเมินด้านการกากับดูแลกิจการระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว
3) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถอื หุ้น เต็ม 100 คะแนน

โดยบริษั ท สำมำรถรักษำมำตรฐำนอย่ำงต่อ เนื่ องเป็ น ปี ที่ 5
ติ ด ต่อ กัน ซึ่ง สะท้อ นให้เ ห็ น ว่ำ บริษั ท มี ก ำรด ำเนิ น งำนที่ ต ระหนัก ถึ ง
ควำมสำคัญครบทุกมิติ ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ซึ่งในมิติเศรษฐกิจนัน้ แม้บริษัทจะอยู่ท่ำมกลำงปั จจัยที่ทำ้ ทำยต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นสภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
สภำพกำรแข่ง ขัน ที่ เ ข้ม ข้น มำกยิ่ง ขึน้ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ร ะบำดของเชื อ้ ไวรัสโควิ ด -19 รวมทั้ง กำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยจำกภำครัฐบำล แต่ก็ยงั เป็ นอีกปี หนึ่งที่บริษัทสำมำรถดำเนินธุรกิจได้ตำมเป้ำหมำย โดยได้ รบั ควำม
ไว้วำงใจทัง้ จำกลูกค้ำเก่ำและใหม่ ผ่ำนกำรลงนำมสัญญำก่อสร้ำงทัง้ สิน้ 11 โครงกำร รวมมูลค่ำสัญญำ 2,135 ล้ำนบำท
และในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำทัง้ เทคโนโลยี
นวัตกรรมด้ำนกำรก่อสร้ำง รวมถึงกำรพัฒนำพนักงำนของบริษัทควบคูไ่ ปด้วย ซึง่ ถือเป็ นกลไกสำคัญในกำรดำเนินงำนให้มี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ เพิ่มศัก ยภำพในกำรแข่งขันได้ดียิ่งขึน้ รวมถึงกำรใส่ใจด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม กำรพยำยำมลดผลกระทบในทุกขัน้ ของกำรก่อสร้ำง กำรให้ควำมร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ ด้วยกำรคำนึงถึง
ผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกส่วนอย่ำงเหมำะสม
สุดท้ำยนี ้ กระผมในนำมตัวแทนของคณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหำชน) ขอขอบพระคุณท่ำนผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ สถำบันกำรเงิน คู่คำ้ รวมถึงพันธมิตรทำงธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
ทุกส่วน ที่ให้กำรสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมำ บริษัทขอยึดมั่ นในเจตนำรมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยควำมมุ่งมั่น
ทุม่ เทแรงกำย แรงใจ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยคงไว้ซงึ่ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณทำงธุรกิจที่ดี

นำยสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

ภาพรวมผลการดาเนินงานด้านการกากับกิจการ
เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปี 2564

AGM Checklist 2021

Collective Action against Corruption (CAC)

รับทรำบผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
สำมัญประจำปี 2564 โดยบริษัทได้รบั คะแนนประเมิน
เต็ ม 100 คะแนน จำกสมำคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุ น ไทย
สะท้อนให้เห็นว่ำบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่ำง
เท่ำเทียมกันทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังกำรประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งเรื่องดังกล่ำวเป็ นองค์ประกอบสำคัญของกำรมี
บรรษัทภิบำลที่ดี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษัทได้รบั มอบใบรับรองกำร
ต่ อ อำยุส มำชิ ก แนวร่วมปฏิ บัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต (Thailand’s Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) ต่ อ เนื่ อ งเป็ น
สมัยที่ 2 จำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต เป็ นกำรแสดงให้เ ห็ น ถึ ง
เจตนำรมณ์ แ ละควำมมุ่ ง มั่ น ในกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั่นทุกรู ปแบบ ผ่ำนกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส กำร
วำงระบบควบคุมภำยในที่ดี ตำมหลักบรรษั ทภิบำล สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ำย ซึ่งใบรับรองนี ้
จะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติให้กำรรับรอง

Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2021
รับ ทรำบผลประเมิ น กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรบริ ษั ท จด
ทะเบี ย นไทย ประจ ำปี 2564 จำกสมำคมส่ ง เสริ ม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย อยู่ในระดับ ”ดีเลิศ” หรือ
ระดับห้ำดำว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำบริษัทให้ควำมสำคัญ
ในด้ำ นสิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น กำรปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ ำ งเท่ำ
เทียมกัน กำรคำนึงถึงบทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสีย กำร
เปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิด ชอบ
ของคณะกรรมกำรบริษัทได้เป็ นอย่ำงดี

Thailand Sustainability Investment (THSI) 2021
รับมอบโล่รำงวัลต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 4 จำกกำรคัดเลือกให้เป็ น 1
ใน 124 บริ ษั ทจดทะเบี ย น ที่ มี ร ำยชื่ อ ใน Thailand
Sustainability Investment (THIS) 2021 หรื อ หุ้ น ยั่ งยื น
ประจำปี 2564 ซึง่ เป็ นรำยชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล
โดยจะเป็ นอีกทำงเลือกหนึ่งสำหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งกำรลงทุน
ตำมแนวคิดกำรลงทุนอย่ำงยั่งยืนที่นำปั จจัยด้ำน ESG มำ
เป็ น องค์ป ระกอบในกำรตัด สิ น ใจลงทุน ควบคู่ไ ปกับ กำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรเงินของบริษัท เพื่อสร้ำงผลตอบแทน
อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

Outstanding Investor Relations Award 2021
รั บ ม อ บ ร ำ ง วั ล Set Awards 2 0 2 1 ( SET market
capitalization ไม่เกิ น 3,000 ล้ำนบำท) ซึ่งมอบให้กับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรดำเนินงำน
ด้ ำ นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง จะพิ จ ำรณำจำกกำรให้
ควำมส ำคัญ ต่ อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของทั้ง องค์ก รในกำร
ด ำเนิ น กิ จ กรรมและควำมคิ ดเห็ น ของผู้ต ้อ งติ ดต่อกับ
นักลงทุนสัมพันธ์อย่ำงนักวิเครำะห์และนักลงทุนสถำบัน
แนวทางการทารายงาน
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) จัดทำขึน้ อย่ำงต่อเนือ่ ง
เป็ นปี ที่ 7 โดยขอบเขตของรำยงำนจะครอบคลุมธุรกิจก่อสร้ำงเป็ นหลัก และมีสว่ นสำคัญของบริษัทย่อยแสดงร่วมด้วย ซึ่ง
แสดงเนื ้อ หำครอบคลุ ม ทั้ ง ทำงด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้อ ม ที่ เ กิ ด ขึ ้น ระหว่ ำ ง วั น ที่ 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งเป็ นไปตำมกรอบกำรรำยงำนตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 หมวดในรู ปแบบ
One Report ที่ครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสิง่ แวดล้อม และด้ำนสังคม
ขอบเขตของรายงาน
จำกกำรพิจำรณำควำมเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ควำมพร้อมของข้อมูล และผลกำรดำเนินงำนหลักของบริษัท จึงได้กำหนด
ขอบเขตกำรรำยงำนให้ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้ำงเป็ นหลัก และมีสว่ นสำคัญของธุรกิจอื่นๆ เปิ ดเผยร่วมด้วย
อื่นๆ
ทัง้ นี ้ บริษัทได้ทำกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดและข้อมูลของรำยงำนฉบับนีท้ งั้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษในรู ปแบบ One
Report และสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com/กิจกรรมเพื่อสังคม/รำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะเผยแพร่ให้ผมู้ ีส่วนได้เสียของบริษัทสำมำรถติดตำมผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงปี ได้ตลอดเวลำ รวมทัง้
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในอดีตที่เคยนำเสนอในรำยงำนฉบับก่อนๆ เพื่อรับทรำบกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษั ทได้อย่ำง
ต่อเนื่องอีกด้วย

สำมำรถสอบถำมข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จำกผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำน :
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 10110
เลขำนุกำรบริษัท
คุณรัฐปวีร ์ ลำภนำน อีเมล์ rattapaweel@synteccon.com โทรศัพท์ 0-2711-7423
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณสุชญ
ั ญำ วิทยำกุล อีเมล์ ir@synteccon.com โทรศัพท์ 0-2381-6333 ต่อ 5942
เว็บไซต์
www.synteccon.com
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3.1) นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ซึ่งต้องสร้ำงขึน้ จำกกำรบริหำร
จัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล ดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เน้นกำรปฏิบตั ิงำนที่มีควำม
โปร่งใส เป็ นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และเติบโตไปพร้อมกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเหมำะสม โดยไม่ลืมที่จะ
คำนึงถึงประเด็นด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคมและด้ำนสิง่ แวดล้อมเป็ นสำคัญ เพื่อผลักดันให้บริษัทมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จึง
ได้กำหนดนโยบำยโดยคำนึงถึงปั จจัยหลักด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม มีรำยละเอียด ดังนี ้

ด้านเศรษฐกิจ
บริษัทมุง่ มั่นเพื่อสร้ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจที่ม่นั คงและยั่งยืน ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนำและมองหำโอกำสทำงธุรกิจอยู่
เสมอ เรียนรู เ้ ทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อมอบคุณค่ำระยะยำวให้แก่ผู้
ถือหุน้ และส่งมอบโครงกำรก่อสร้ำงที่ได้มำตรฐำน เป็ นไปตำมที่ได้ลงนำมสัญญำไว้กบั ลูกค้ำ (ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ย่งั ยืนขององค์กรสหประชำชำติ ดังนี ้ SDGs: 1 ขจัดควำมยำกจน / 8 กำรจ้ำงงำนที่มีคณ
ุ ค่ำและกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ)
แนวปฏิบัติ
1) ยึดลูกค้ำเป็ นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเบ็ดเสร็จ
2) บริหำรงำนที่มีคณ
ุ ภำพและมีควำมปลอดภัย รักษำควำมเป็ นมืออำชีพและควำมเป็ นเลิศในกำรดำเนินงำน
3) มุ่งมั่นสร้ำงสรรค์คณ
ุ ภำพและมำตรฐำนงำนก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำประยุกต์ใช้กบั
กำรดำเนินธุรกิจ
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ด้านสังคม
บริษัทคำนึงอยู่เสมอว่ำ ธุรกิ จนัน้ จะเติบโตอย่ำงยั่งยืนได้ดว้ ยพืน้ ฐำนของสังคมที่ดี จึงให้ควำมสำคัญกับกำร
ดำเนินงำนเพื่อสังคม ซึ่งควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนัน้ มิได้จำกัดอยู่เฉพำะบุคลำกรภำยใน แต่ยงั รวมถึงสังคม
ภำยนอก ได้แก่ คู่คำ้ ลูกค้ำ ชุมชน ตลอดจนสภำพสังคมโดยรวมของประเทศ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ผูค้ นโดยรวมในสังคม (SDGs: 3 กำรมีสขุ ภำพและควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี / 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก)
แนวปฏิบัติ
1) ดูแลและปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม
2) กำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร
3) ดูแลสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของพนักงำน
4) กำรดำเนินงำนด้ำนสำธำรณประโยชน์
5) เปิ ดรับข้อร้องเรียนและมีกลไกป้องกันผูแ้ จ้งเบำะแส
ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทจะดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสิง่ แวดล้อม และสนับสนุนทุกภำคส่วนของ
ไทยในกำรอนุรกั ษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อรักษำสมดุลระหว่ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับกำรลดผลกระทบทำงสิง่ แวดล้อมที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรก่อสร้ำงโครงกำรอย่ำงเหมำะสมที่สดุ
แนวปฏิบัติ
1) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ำงๆ มำใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำรเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิง่ แวดล้อ ม
2) ดำเนินธุรกิจภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
3) ดำเนินนโยบำยอนุรกั ษ์และลดกำรใช้ทรัพยำกร และกำรลดของเสีย
4) สร้ำงจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดาเนินงาน
ควำมมุ่งมั่นด้ำนควำมยั่งยืนเป็ นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทำงธุรกิจโดยรวมของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่
กำรดำเนินงำนของธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงเป็ นหลัก เนื่องจำกเป็ นธุรกิจที่มีสดั ส่วนรำยได้มำกกว่ำร้อยละ 90
ของรำยได้รวมทัง้ หมด โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ และร่วมกันดูแลให้
เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมบริเวณชุมชน สังคม ผูอ้ ยูอ่ ำศัยรอบพืน้ ที่กำรก่อสร้ำงอย่ำงน้อยที่สดุ ซึง่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งรวมถึงกำรบูรณำกำรมุมมองด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยำว ให้เข้ำกับกำรตัดสินใจลงทุน หรือก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ของ
บริษัท ภำยใต้กำรกำกับกิจกำรที่ดีควบคู่ไปด้วย
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กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนประจาปี 2564
บริษัท ได้นำประเด็นด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ได้รบั จำกผูม้ ีสว่ นได้เสีย วิเครำะห์รว่ มกับแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดี
จำกหน่วยงำนกำกับต่ำงๆ โดยผนวกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเข้ำสูก่ ระบวนกำรปฏิบตั ิงำน (In Process) ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบ
และกำรอนุมตั ิจำกคณะทำงำนพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเพื่อพิจำรณำระบุกรอบกำรทำงำน กำหนดกลยุทธ์ และมุง่ สูก่ ระบวนกำร
วำงแผนปฏิบตั ิงำนต่อไป ดังนี ้
• กลยุทธ์ดำ้ นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับกิ จกำร โดยพิจำรณำ
โอกำส ควำมเสี่ยง และผลกระทบต่ำงๆ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ตน้ นำ้ กลำงนำ้ และปลำยนำ้ รวมถึงควำมเสีย่ ง
ใหม่ที่จะเกิดขึน้ ใหม่ในอนำคต เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำกำรดำเนินงำนจะเป็ นไปอย่ำ งโปร่งใส เป็ นธรรม ระหว่ำงบริษัท และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกส่วน ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
• กลยุทธ์ดำ้ นกำรปฏิบตั ิงำน โดยมุง่ เน้นกำรพัฒนำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม สังคม และกำรกำกับกิจกำรตำมกรอบมำตรฐำนสำกล ได้รบั กำรยอมรับและเชื่อถือจำกผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกส่วน
• กลยุทธ์ดำ้ นควำมยั่งยืนของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่กำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนให้สอดคล้องไปกับกลยุทธ์
ทำงธุรกิ จ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงบริษัท และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกส่วน นำไปสู่กำร
ยกระดับกำรเป็ นธุรกิจที่ย่งั ยืนต่อไป
การขับเคลื่อนและการติดตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
บริษัทได้แต่งตัง้ “คณะทำงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Goals Committee: SDG)” เพื่อ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดกำรทำงำนแบบบูรณำกำร โดยมี ตวั แทนจำกฝ่ ำยต่ำงๆ ได้แก่ ฝ่ ำยกฎหมำย ฝ่ ำยทรัพยำกร
บุคคลและธุรกำร และฝ่ ำยกฎระเบียบข้อบังคับ ทำหน้ำที่เป็ นผูป้ ระสำนงำนหลัก เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนบรรษัท
ภิบำล ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และกำรกำกับกิจกำร ต่อคณะทำงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และรำยงำน
ผลกำรปฏิบตั ิงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบต่อไป
คณะทำงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีบทบำทและควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
กำหนด
นโยบำย
กลยุทธ์ และ
แนวปฏิบตั ิ

สร้ำงควำมรู ้
และควำม
เข้ำใจ

บูรณำกำร
และส่งเสริม
วัฒนธรรม

ร่วมพิจำรณำ
แผนกำร
ทำงำน

แต่งตัง้
คณะทำงำน

ติดตำมกำร
ดำเนินงำน

รวบรวมและ
จัดทำ
รำยงำน

อย่ำงไรก็ตำม บริษัท จะทบทวนแผนงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลก สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่งั ยืนตำมกรอบของสหประชำชำติ ครอบคลุมตำมมำตรฐำนสำกลมำกยิ่งขึน้
และเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับแผนธุรกิจของบริษัท เพื่อสะท้อนให้เ ห็นถึงเจตนำรมณ์ในกำรพัฒนำธุรกิ จที่คำนึงถึง
ประเด็นที่สำคัญด้ำนบรรษัทภิบำล สิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับกิจกำร ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงผลตอบแทนให้แก่ผู้ มี
ส่วนได้เสียทุกส่วนของบริษัทอย่ำงดีที่สดุ
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การประเมินสาระสาคัญและการระบุประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืน
ประเด็นควำมยั่งยืน คือ ประเด็นที่สง่ ผลกระทบทัง้ ทำงบวกและทำงลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกระบวนกำรตัดสินใจ
กำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำนของบริษัท และผูม้ ีสว่ นได้เสียทัง้ ในระยะสัน้ กลำง และยำว บริษัทได้ทำกำรระบุประเด็น
สำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่สง่ ผลต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ โดยมีขนั้ ตอนกำรประเมินประเด็นสำคัญ ดังนี ้

กำรระบุประเด็น
ควำมยั่งยืน

กำรกำหนดขอบเขต
รำยงำน

กำรประเมินและ
จัดลำดับที่สำคัญ

กำรทบทวนและ
ควำมน่ำเชื่อถือ

กำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง

ขั้นที่ 1 - ระบุประเด็นควำมยั่งยืน
พิจำรณำจำกควำมคิดเห็นและข้อมูลสนับสนุนจำกผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย
ร่วมกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจก่อสร้ำงของบริษัท รวมถึงพิจำรณำจำกควำมเสี่ยงของบริษัท
กลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจ ผลกระทบและควำมคำดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสีย แนวทำงบริหำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท
และแนวโน้มด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในระดับสำกล
ขั้นที่ 2 - กำหนดขอบเขตรำยงำน
กำหนดขอบเขตในแต่ละประเด็นโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และผลกระทบต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกส่วนทัง้ ภำยในและภำยนอก
ขั้นที่ 3 - กำรประเมินและจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ
ระบุประเด็นสำคัญด้ำนควำมยั่งยืนที่ได้มำจำกกำรมีสว่ นร่วมของผูม้ ีสว่ นได้เสียและจัดลำดับควำมสำคัญในแต่
ละประเด็น โดยพิจำรณำจำกประเด็นที่มีผลกระทบต่อบริษัทเป็ นหลัก
ขั้นที่ 4 - กำรทบทวนและควำมน่ำเชื่อถือ
ทบทวนเนือ้ หำกำรรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน หลังกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง และปรับปรุงนโยบำย ประเด็นที่
มีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน
ขั้นที่ 5 - กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทจัดทำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญให้แก่นกั ลงทุนและบุคคลทั่วไปได้รบั ทรำบ
อย่ำงครบทุกมิติ และคำดหวังว่ำจะสำมำรถพัฒนำกำรจัดทำรำยงำนให้เป็ นไปตำมที่มำตรฐำนสำกลกำหนด โดยร่วมรับฟั ง
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผูม้ ีส่วนได้เสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น กำรเข้ำร่วมประเมิน
รำงวัลรำยงำนด้ำนควำมยั่งยืน กำรประเมินควำมพึงพอใจจำกลูกค้ำ แบบประเมินตนเองของคูค่ ำ้ หรือแบบสอบถำมควำม
คิดเห็นของผูใ้ ช้รำยงำน เป็ นต้น
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ผลการประเมินสาระสาคัญ

โดยบริษัทได้กำหนดเป้ำหมำยในกำรบรรลุตำมแผนงำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรในช่วงสถำนกำรณ์กำรแข่งขันทีเ่ ข้มข้น โดยมีประเด็นที่เป็ นสำระสำคัญของบริษัท ปี 2564-2568
โดยจัดลำดับที่สำคัญ 4 ลำดับ ได้แก่ 1) กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ 2)กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กบั คูค่ ำ้ 3) กำรดูแลสุขภำวะอนำมัยและควำมปลอดภัย กำรปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
และ 4) กำรจัดกำรของเสียและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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การกาหนดขอบเขตการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืน ตามแนวทางของบริษัท และ GRI
มิติ
บรรษัทภิบาล

ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทางของบริษัท
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

เศรษฐกิจ

กำรบริหำรห่วงโซ่อปุ ทำน
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงด้ำนไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล

สังคม

สิ่งแวดล้อม

การดูแลด้านสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
กำรมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนำชุมชนผ่ำนกระบวนกำรทำงธุรกิจ
กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
กำรจัดกำรพลังงำน
กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก
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ประเด็นด้านความยั่งยืนตามแนวทาง GRI
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี จริยธรรมองค์กรและควำมซื่อสัตย์
กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน
กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงธุรกิจ
กำรประเมินผลคูค่ ำ้ ในด้ำนกำรจ้ำงงำน สิ่งแวดล้อม
และด้ำนสิทธิมนุษยชน
ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ควำมเป็ นส่วนตัวของลูกค้ำ กำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
กำรจ้ำงงำน อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
กำรปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนและแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
กำรจัดกำรขยะ ของเสีย และมลพิษ
กำรจัดกำรพลังงำน กำรจัดกำรนำ้
กำรใช้พลังงำนหมุนเวียน กำรใช้พลังงำนทดแทน
กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

ขอบเขตผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท
ภายนอกบริษัท
ผูถ้ ือหุน้ เจ้ำหนี ้

คูค่ ำ้ หน่วยงำนกำกับ


คูค่ ำ้ ลูกค้ำ หน่วยงำนกำกับ



คูค่ ำ้ ลูกค้ำ



คูค่ ำ้ ลูกค้ำ หน่วยงำนกำกับ



สังคม หน่วยงำนกำกับ



ชุมชน สังคม หน่วยงำนกำกับ
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3.2) การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
“We Build What You Dream”
ในกำรดำเนินธุรกิจนัน้ องค์กรต้องทรำบถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธุรกิจกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ในเชิงผลกระทบและ
ประเด็นที่เกี่ยวโยงระหว่ำงกันทัง้ ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ธุรกิจต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่เรียกว่ำ กำรเชื่อมโยงของผูม้ ีสว่ น
ได้เสียอย่ำงเป็ นกระบวนกำร เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขผลกระทบเชิงลบ และสร้ำงผลกระทบเชิงบวกระหว่ำงธุรกิจและผูม้ ีสว่ น
ได้เสีย อันจะนำไปสูค่ วำมร่วมมือและกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมกันระหว่ำงธุรกิจกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย ทุกส่วน
บริษัทมีควำมมุง่ มั่นที่จะทำตำมสัญญำกำรก่อสร้ำงที่ได้รบั จำกคูค่ ำ้ ควบคูไ่ ปกับกำรจัดกำรผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ น
ได้เสียตลอดสำยโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจอย่ำงดีที่สดุ ด้วยกำรแสดงถึงควำมสัมพันธ์ของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ “บริษัทพร้อมที่จะเพิ่มมูลค่ำให้แก่ธุรกิจ ผ่ำนกำรส่งมอบคุณค่ำให้ผมู้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กิจกรรมตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจตัง้ แต่กำรก่อสร้ำงฐำนรำกจนถึงกำรส่งมอบงำนก่อสร้ำงสูล่ กู ค้ำอย่ำงดีที่สดุ ”
3.2.1) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทมีกำรกำหนดกำรทำงำนที่เป็ นมำตรฐำนและมีศนู ย์กลำงในกำรควบคุม โดยเน้นเรือ่ งควำมปลอดภัย ควำม
มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน กระบวนกำรทำงำน/คุณภำพงำนด้ำนบริกำร รวมถึงกำรควบคุมดูแลจัดหำแรงงำน และกำร
สนับสนุนบริกำรในด้ำนต่ำงๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงคุณค่ำร่วมกัน นั่นคือ “ส่งมอบงำนที่มีคณ
ุ ค่ำด้วยมำตรฐำนซิน
เท็ค ให้ลกู ค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสุด”
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ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมตลอดห่วงโซคุณค่ำของ 2 ประเภท ดังนี ้
1) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) คือ กำรเชื่อมโยงกันอย่ำงต่อเนื่องของ 5 กิจกรรมหลัก ตำมบริบทของ
ธุรกิจก่อสร้ำง ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี ้
กิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่า

การระบุกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง

1. กิจกรรมกำรจัดหำงำน เป็ นกิจกรรม
ที่ มุ่ ง เน้ น ให้ ไ ด้ รั บ โอกำสกำรเป็ น
ผู้รับ เหมำก่ อ สร้ำ ง เพื่ อ สร้ำ งรำยได้
ให้แก่บริษัท
2) กิ จ กรรมกำรประเมิ น และประมูล
รำคำ เป็ น กิ จ กรรมที่ ต อ้ งด ำเนิ น กำร
ด้ว ยควำมรอบคอบ เนื่ อ งจำกธุ ร กิ จ
ก่อสร้ำงเป็ นกำรกำหนดรำคำแบบล่ำ
ซ่ำ (รำคำเหมำตัง้ แต่ตน้ จนจบ ไม่รวม
กำรเพิ่ม/ลด งำนในอนำคต)

• กำรติดต่อหำงำนจำกสื่อต่ำงๆ หรือบำงครัง้
อำจเป็ นลูกค้ำติดต่อเข้ำมำโดยตรง
• กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ในกำรก่อสร้ำง
• กำรซือ้ ซองประมูลเพื่อเข้ำประมูลงำน
• กำรถอดแบบหรื อ กำรถอดปริ ม ำณกำร
ก่อสร้ำง ด้วยกำรคำนวนแผนกำรก่อสร้ำง
ปริมำณวัสดุ แรงงำน เทคนิคทำงวิศวกรรม
และเงื่อนไขกำรก่อสร้ำงจำกลูกค้ำ
• กำรประเมินรำคำโครงกำร
• กำรยื่นซองประมูลรำคำโครงกำร

• ลูกค้ำ (เจ้ำของโครงกำร)
• คูแ่ ข่ง

3) กิจกรรมกำรปฏิบตั ิหรือกำรก่อสร้ำง
เป็ น กิ จ กรรมหลักอย่ำ งแท้จ ริง ซึ่ง ใช้
ทรัพยำกร แรงงำน ระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำนมำก โดยเฉลี่ยประมำณ 23 ปี ต่อโครงกำร และเป็ นกิจกรรมส่วน
ที่สร้ำงรำยได้ให้แก่ธุรกิจ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

กำรลงนำมสัญญำก่อสร้ำง
กำรจัดเตรียมกำรก่อสร้ำง
กำรวำงแผนทรัพยำกร วัสดุ/แรงงำน
กำรก่อสร้ำงทุกขัน้ ตอน
กำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพงำน
กำรวำงบิล เป็ นไปตำมควำมคืบหน้ำงำน

4) กิ จ กรรมกำรจั ด หำปั จจั ย กำร
ก่ อ สร้ำ ง เป็ นกิ จ กรรมที่ มุ่ง เน้น และ
สนั บ สนุ น ควำมสั ม พั น ธ์ ข องคู่ ค ้ำ ที่
รับผิดชอบทัง้ ด้ำนวัสดุและแรงงำน

• กำรคิดค้น วิจัย และพัฒนำวัสดุที่ตรงตำม
สัญญำกำรจ้ำงงำนของลูกค้ำ
• กำรจั ด หำและจั ด ซื ้อ วั ส ดุ / แรงงำนที่ มี
คุณภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ
• กระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงที่เป็ นธรรม ไม่กีด
กันทำงกำรค้ำ ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็ นไป
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน

5) กิ จ กรรมกำรส่ ง มอบงำน เป็ น
กิ จกรรมที่รวมถึงกำรบริกำรเก็ บ งำน
ซึ่ ง เป็ นไปตำมสั ญ ญำกำรกำรั น ตี
ผลงำน

• กำรทดสอบระบบเต็มรูปแบบ
• กำรส่งมอบงำน
• กำรบริกำรหลังกำรขำย
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• ลูกค้ำ (เจ้ำของโครงกำร)
• คูแ่ ข่ง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ลูกค้ำ (เจ้ำของโครงกำร)
คูค่ ำ้ ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยวัสดุ/แรงงำน
ผูร้ บั เหมำช่วง
ที่ปรึกษำโครงกำร (ผูต้ รวจสอบ)
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับที่ทำ
หน้ำที่ควบคุมคุณภำพ
ชุมชนรอบข้ำง
คูส่ ญ
ั ญำที่เป็ นผูร้ ว่ มคิดค้นนวัตกรรม
ลูกค้ำ (เจ้ำของโครงกำร)
คูค่ ำ้ ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยวัสดุ/แรงงำน
ผูร้ บั เหมำช่วง
ที่ปรึกษำโครงกำร (ผูต้ รวจสอบ)
พนักงำนที่ทำหน้ำที่จดั ซือ้ จัดจ้ำง
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนกำกับที่ทำ
หน้ำที่ควบคุมคุณภำพ
ลูกค้ำ (เจ้ำของโครงกำร)
คูค่ ำ้ ผูผ้ ลิตและจำหน่ำยวัสดุ/แรงงำน
ผูร้ บั เหมำช่วง
ที่ปรึกษำโครงกำร (ผูต้ รวจสอบ)
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ผังแสดงขัน้ ตอนการรับงานและการก่อสร้างอย่างเป็ นธรรม
ติดต่อประสำนงำนเจ้ำของโครงกำร หรือหน่วยงำนรำชกำร
ขออนุมตั ิเข้ำร่วมเสนอรำคำ
ซือ้ แบบ / เอกสำรประกอบ
ประมำณรำคำและเข้ำร่วมเสนอรำคำ
ได้รบั กำรคัดเลือกเป็ นผูก้ ่อสร้ำงงำน
ตรวจสอบเอกสำรสัญญำ เงื่อนไขต่ำง ๆ และลงนำมรับงำนก่อสร้ำง
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรโครงกำร พร้อมทีมงำน
คัดเลือกผูร้ บั เหมำช่วง

แผนกำรเงินและงบประมำณ

แผนงำนคุณภำพโครงกำร

ตำมลักษณะงำน

ดำเนินงำนก่อสร้ำง

แผนงำนคุณภำพของผูร้ บั เหมำ

รำยงำนผลงำนปั ญหำ/ควำมก้ำวหน้ำ
ติดตำม ปรับปรุง แก้ไข
ตรวจสอบคุณภำพ / ทดสอบทุกระบบงำน
ส่งมอบงำน

2) กิจกรรมสนั บสนุ น (Support Activities) คือ กิ จกรรมที่สนับสนุนให้กิจกรรมหลักบรรลุเป้ำหมำย ซึ่งมี
ควำมสำคัญไม่นอ้ ยไปกว่ำกิจกรรมหลัก โดยบริษัทได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและปฏิบตั ิตำมเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำร
อย่ ำ งเหมำะสม ได้แ ก่ กำรจั ด ซื ้อ จั ด จ้ำ ง (Procument and Purchase) ทั้ง งำนด้ำ นบัญ ชี ก ำรเงิ น (Accounting and
Financial) ด้ำนพัฒนำธุรกิจ (Bussiness and Development) ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและด้ำนบริหำรระบบเทคโนโลยี
และสำรสนเทศ (People &Digital Solution) เป็ นต้น
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3.2.2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
นโยบายการเปิ ดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมกับบริษัท
บริษัทตระหนักดีวำ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ จึงให้ควำมสำคัญในกำร
ดูแลและคำนึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ เปิ ด โอกำสให้เข้ำมำมีสว่ นร่วม โดยจัดให้มีช่องทำงในกำรรับข้อเสนอแนะ ปั ญหำ
ข้อร้องเรียน โดยให้ควำมสำคัญและยินดีรบั ฟั ง แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ซึ่งข้อเสนอแนะที่ได้จะรวบรวมกลั่นกรองเพื่อ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท และพิจำรณำทบทวน แนวทำงกำรปฏิบตั ิงำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง
ของผูม้ ีสว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่ อย่ำงสมดุล
บริษัทสำมำรถระบุกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนในกระบวนกำรต่ำงๆ โดยพิจำรณำจำกกำร
ประเมินระดับควำมเกี่ยวข้องของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ทัง้ ในด้ำนควำมสำคัญที่มีผลต่อบริษัทและกำรดำเนินงำน และผลกระทบ
ที่ได้รบั จำกกำรดำเนินงำนของบริษัท สำมำรถระบุกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย 8 กลุม่ ดังนี ้

กรอบการดาเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1) กำรจำแนกและวิเครำะห์ผมู้ ีสว่ นได้เสีย
จัดกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียหลักที่สำคัญและกลุม่ รองเพื่อวิเครำะห์ควำมเสีย่ งและผลกระทบทัง้ ทำงตรง ทำงอ้อม และ
ช่องทำงในกำรมีสว่ นร่วมที่เหมำะสมในกำรกำหนดประเด็นควำมยั่งยืนร่วมกัน
2) กำรรับฟั งและกำรมีสว่ นร่วม
จัดช่องทำงกำรสือ่ สำรทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์รวมทัง้ กำรพบปะแบบตัวต่อตัว โดยเจ้ำหน้ำที่ที่รบั ผิดชอบโดยตรง
เป็ นประจำอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงช่องทำงรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนกำรสำรวจควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ และ
ควำมผูกพัน กำรทำสนทนำกลุ่ม กำรประชุม และกำรจัดกิจกรรมร่วมกัน ตำมกระบวนกำรและกิจกรรมที่กำหนดอย่ำง
สม่ำเสมอ
3) กำรตอบสนอง
กำหนดกระบวนกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและข้อร้องเรียนในแต่ละกลุม่ อย่ำงเหมำะสมและรัดกุม มีกำรสือ่ สำร หรือ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วน เพียงพอและทันท่วงที อีกทัง้ มีกำรกำหนดกระบวนกำรรองรับและวิเครำะห์ขอ้ มูลที่ได้ นำไปสู่
กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรภำยในต่อไป
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทีค่ ำนึงถึง “ผูม้ ีสว่ นได้เสีย” ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของบริษัททุกกลุม่ โดยได้คำนึงถึงผลกระทบทัง้ ด้ำนบวกและด้ำนลบที่อำจเกิด ขึน้ บริษัทจึงมี
กระบวนกำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมเพื่อสร้ำงควำมผูกพันและตอบสนองควำมคำดหวังของผูม้ ีสว่ นได้เสียในแต่ละกลุม่ ดังนี ้
ความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วน ได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วนได้เสีย

 รำคำหลักทรัพย์มีมลู ค่ำสูงขึน้
 มีกำรจ่ำยเงินปั นผลที่ดีและสม่ำเสมอ
 บริษัทมีควำมเจริญเติบโตอย่ำง ต่อเนื่อง มั่นคงและพัฒนำ
เติบโตอย่ำงยั่งยืน
 เปิ ดเผยข้อมูลได้อย่ำงถูกต้อง และทันเวลำ
 กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้

 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์ ตลอดจนดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวัง
และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย
 ไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ่ืนโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษัทที่ ยังไม่
เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และไม่ดำเนิ นกำรใดๆ ที่อำจก่ อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริษัท
 ส่งเสริมกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ

กลุ่มผู้มสี ่วน ได้เสีย
1) ผู้ถอื หุ้นและนักลงทุน

2) พนักงาน

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม

จัดกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ตำมมำตรฐำน AGM Checklist
 กำรชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนรำยครึง่ ปี
 กิจกรรมส่งเสริมกำรลงทุน เช่น Analyst Meeting,
Company visit, One on One Meeting
 รำยงำนประจำปี และ รำยงำน 56-1 One Report
 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์ของบริษัท และช่องยูทปู
 ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)
 กำรได้ร ั บ ค่ ำ ตอบแทนและ สวั ส ดิ ก ำรที่ เ ป็ นธรรมและ  บริษัทมีนโยบำยดูแลเรื่องค่ำตอบแทนซึง่ สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของ
 กำรประชุมพนักงำนและประชุมย่อยของส่วนงำน
เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจเดียวกัน
บริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว รวมถึงมีกำรวัดผลโดยเลือกใช้ OKRs
 กิจกรรมสำนสัมพันธ์อนั ดีในหมู่พนักงำนของบริษัท เช่น มีพ่ีเลีย้ งใน
 ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและควำมมั่นคงในกำรทำงำน
 มีกำรจัดสวัสดิกำรของพนักงำนให้มีควำมเหมำะสม อำทิ กองทุนสำรองเลีย้ ง กำรสอนงำนให้กบั พนักงำนใหม่ กิจกรรมสงกรำนต์ งำนปี ใหม่
 มีสวัสดิกำรในกำรทำงำนที่ดี
ชีพกองทุนประกันสังคม สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล กำรตรวจร่ำงกำยประจำปี กิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์
 กำรพัฒ นำศัก ยภำพของพนัก งำน โดยกำรจัด อบรมให้ เป็ นต้น
 กำรสำรวจควำมคิดเห็นของพนักงำนที่มีท่ีมีต่อสภำพแวดล้อมใน
 มีแผนกำรอบรมพนักงำนเพื่อส่งเสริมศักยภำพของพนักงำน
กำรทำงำน และควำมผูก พันธ์ข องพนัก งำนต่ อบริษั ท (Employee
ควำมรู ใ้ นเรื่องเทคโนโลยี และกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรู ป
 ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำน
 แนวทำงกำรจัดกำรด้ำนสิทธิ มนุษยชน เรื่องกำรสรรหำว่ำจ้ำงซึ่งบริษัทจะยึด Engagement Survey)
 สวัส ดิ ก ำรห้อ งพัก รำคำไม่ แ พง ปลอดภัย และเดิ น ทำง หลักจริยธรรมในกำรสรรหำว่ำจ้ำง โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติทงั้ ในด้ำนเชื อ้ ชำติ  เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีส่วนร่วมเป็ นจิตอำสำในกิจกรรมช่วยเหลือ
สะดวก
ศำสนำ สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของหน้ำที่รบั ผิดชอบ สังคมด้ำนต่ำงๆ
 กำรปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็ นรำยๆ ไป
 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของ
เคำรพในสิทธิมนุษยชน
 มี ก ำรสร้ำ งห้องพัก ใกล้กับ สำนัก งำนใหญ่ ในรำคำย่ อมเยำว์ เพื่ อเป็ นกำร บริษัท และช่องยูทปู
ช่วยเหลือพนักงำนให้มีควำมสะดวกในกำรเดินทำงมำทำงำน
 ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
ความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วน ได้เสีย

กลุ่มผู้มสี ่วน ได้เสีย
3) ลูกค้า

 ได้ร ับ ผลงำนที่ มี คุณ ภำพตำมข้อ ตกลงที่ ไ ด้ก ำหนดไว้ใ น
สัญญำ
 ได้รบั ผลงำนตรงตำมกำหนดเวลำที่ได้ระบุไว้ในสัญญำ
 ผลงำนที่ดีภำยใต้งบประมำณที่กำหนดไว้

4) คู่ค้า ผู้ผลิตและจาหน่าย
วัสดุ/แรงงาน

 เปิ ดโอกำสให้คคู่ ำ้ ทุกรำยเข้ำมำเสนอรำคำงำน รำคำขำยกับ
บริษัทด้วยควำมโปร่งใส ยุตธิ รรม และเป็ นธรรมกับคูค่ ำ้ ทุกรำย
 กำรเป็ นพันธมิตรที่ดีและมีควำมสัมพันธ์ในระยะยำว
 กำรชำระเงินที่ตรงตำมกำหนดเวลำ

5) คู่แข่ง

 กำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเสรี
 ดำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วนได้เสีย

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม

 ส่งมอบผลงำนและบริกำรที่มีคณ
ุ ภำพตรงตำมมำตรฐำนและมุ่งมั่นที่จะ
ยกระดับมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
 ส่งมอบผลงำนตรงตำมเวลำที่ได้ระบุไว้ในสัญญำ
 จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

 กำรเข้ำร่วมประชุมกับลูกค้ำ (เจ้ำของโครงกำร)
 กำรเข้ำตรวจควำมเรียบร้อยของไซต์งำนก่อสร้ำงของผูบ้ ริหำรบริษัท
 แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของ
บริษัท และช่องยูทปู
 ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)
 มี นโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่คำ้ ด้วยควำมเป็ นธรรม จัดให้มีกำรคัดเลือกคู่คำ้ ที่  กำรจัดประชุมพบปะกันระหว่ำง คูค่ ำ้ กับผูบ้ ริหำร
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ต ำมกรอบกำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ำ ที่ สุ จ ริ ต ไม่ มี ของบริษัท
มำตรกำรผู ก ขำดหรื อ กี ดกั นทำงกำรค้ำ และต่ อ ต้ำ นกำรทุจ ริต คอร์ร ัป ชันทุก  เปิ ดโอกำสให้ได้เยี่ยมชมกิจกำรของบริษัท เช่น Site Visit
รู ปแบบ
 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของ
 จัดทำรู ปแบบสัญญำที่เหมำะสม
บริษัท และช่องยูทปู
 บริษั ทมุ่ง หมำยที่ จ ะพัฒ นำควำมรู ร้ ่ว มกั บ คู่คำ้ และรัก ษำสัม พันธภำพที่ ดี  ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)
ก ำหนดวัตถุป ระสงค์ชัดเจนในเรื่ องคุณ ภำพของสินค้ำ และบริกำรที่ คุม้ ค่ำกับ
มูลค่ำเงิน
 จ่ำยเงินให้กบั คูค่ ำ้ ตรงเวลำ ตำมเงื่อนไขกำรชำระเงินที่ตกลงกันไว้
 ปฏิบตั ภิ ำยใต้กรอบกติกำกำรแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่ง
 ไม่กล่ำวหำในทำงร้ำยหรือมุ่งทำลำยชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทำงกำรค้ำ

 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของ
บริษัท และช่องยูทปู
 ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
ความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วน ได้เสีย

กลุ่มผู้มสี ่วน ได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มสี ่วนได้เสีย

วิธีการสร้างการมีส่วนร่วม

6) เจ้าหนี้

กำรมีวินยั ทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้

 ชำระหนีต้ อ่ เจ้ำหนีต้ รงตำมเงื่อนไขที่กำหนด
 ในกำรชำระหนีเ้ งินกูย้ ืม ดอกเบีย้ และควำมรับผิดชอบในหลักประกันหรือกำร
คำ้ ประกันต่ำงๆ บริษัทยึดมั่นในสัญญำหรือเงื่ อนไขต่ำงๆที่ได้ตกลงกันไว้อย่ำง
เคร่งครัด
 เมื่อมีเหตุกำรณ์สำคัญที่ส่งผลต่อสถำนะทำงกำรเงินและอำจกระทบต่อหนี ท้ ่ี
ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้ำหนีท้ รำบเพื่อร่วมหำวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำย
 ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เจ้ำหนีก้ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของ
บริษัท และช่องยูทปู
 ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)

7) ชุมชนรอบข้าง สังคม
และสิ่งแวดล้อม

 ดำเนินกำรก่อสร้ำงด้วยควำมปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สดุ
 มี ก ำรป้ อ งกั น หรื อ ลดมลภำวะที่ เ กิ ด จำกกำรด ำเนิ น กำร
ก่อสร้ำง
 ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 มี นโยบำยในกำรก่อสร้ำงที่คำนึงถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็ นสำคัญ
และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
 ดำเนินกำรป้องกันอุบตั เิ หตุ ควบคุมกำรดำเนินงำนและกำรปล่อยของเสียให้อยู่
ในเกณฑ์คำ่ มำตรฐำน
 กำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมในโครงกำรต่ำงๆ ที่อยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
ให้ได้มำตรฐำน และไม่กระทบต่อชุมชนข้ำงเคียง
 สนับสนุนกิจกรรมที่สร้ำงสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ
 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมขนรอบพืน้ ที่โครงกำรเพื่อหำแนวทำง
ในกำรบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิ ดขึน้ รวมถึงดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน เมื่อ
ได้รบั กำรแจ้งปั ญหำจำกชุมชน

 กำรสำรวจและลงพืน้ ที่เพื่อประชุมร่วมกับผูน้ ำชุมชนบ้ำนข้ำงเคียง
อย่ำงสม่ำเสมอ
 เข้ำร่วมในกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ได้แก่ โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ของ
บริษัท และช่องยูทปู
 ช่องทำงร้องเรียน (Whistle Blowing)

8) หน่วยงานกากับ/
หน่วยงาน
ภาครัฐ

 กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนด กฎเกณฑ์ กฎหมำย ครบทุกมิติ
กำรให้ข ้อมูลหรื อดำเนิ นกำรด้ำ นต่ำ งๆ ด้ว ยควำมถูก ต้อง
เหมำะสม ทันเวลำ

 ปฏิบตั ติ ำมที่กฎหมำย กฎเกณฑ์กำหนด
 ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันทุกรู ปแบบ
 ให้ขอ้ มูลและควำมร่วมมือที่ดีเมื่อถูกร้องขอจำกหน่วยงำนกำกับ

 กำรจัดทำรำยงำนหรื อกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ และข้อมูลต่ำ งๆ
ครบถ้วน ทันเวลำ
 กำรมีสว่ นร่วมในกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
 ช่องทำงกำรร้องเรียน (Whistle Blowing)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

3.3) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม
3.3.1) ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ท่เี กี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การกระทาความผิดด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

การบริหารจัดการของเสีย

นำกระดำษกลับเข้ำสู่
กระบวนกำรรีไซเคิล
6,310 กิโลกรัม
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

3.3.2) นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะดำเนินงำนโดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดั่งวิสยั ทัศน์ของบริษัทที่ว่ำ
“เป็ นผูน้ ำในอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ที่มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในเรื่องคุณภำพ เวลำ ค่ำใช้จ่ำย ควำมปลอดภัย ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ” อีกทัง้ มีกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันมลพิษ และผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ ตลอดจนกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ลดกำรใช้พลังงำน รวมตลอดถึงกำร
สร้ำงจิตสำนึกให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
แนวปฏิบัติ
1) บริหำรงำนโดยมีเป้ำหมำยในกำรป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม พร้อมทบทวนและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง
2) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบตั ิตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
3) เลือกใช้เทคโนโลยีและขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ที่มีมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกำรควบคุม
ปริมำณและบำบัดมลพิษก่อนนำไปทิง้
4) สร้ำงจิตสำนึกแก่พนักงำนทุกระดับในควำมรับผิดชอบต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ รณรงค์ให้รว่ มกันใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
5) ทบทวนกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำมระยะเวลำที่กำหนด เพื่อนำไปสู่กำรปรับปรุ งกำร
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
6) บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม โดยระบุหวั ข้อกำรประเมินสภำพแวดล้อมในกำรก่อสร้ำง
เป็ นส่วนหนึ่งในแบบประเมินควำมพึงพอใจของเจ้ำของโครงกำรที่วำ่ จ้ำงให้บริษัทดำเนินกำรก่อสร้ำง เพื่อนำผลประเมินที่
ได้มำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรดำเนินกำรของบริษัทให้ดียิ่งขึน้
7) เปิ ดเผยข้อมูลด้ำนสิง่ แวดล้อมของบริษัทอย่ำงถูกต้องและโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม
8) สนับสนุนกิจกรรมที่มีสว่ นส่งเสริมทำงด้ำนสิง่ แวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของบริษัท ได้รบั กำรพิจำรณำผลกระทบอย่ำงรอบคอบ ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบด้ำนระบบนิเวศน์และกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึน้ ต่อทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
ครอบคลุมทุกกิ จกรรม โดยมีประเด็นด้ำนกำรจัดกำรของเสียเป็ นประเด็นที่สำคัญ เพื่อดำเนินกำรกำหนดมำตรกำร
แนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบด้ำ นสิ่ง แวดล้อ ม อำชี ว อนำมัย และควำมปลอดภัย อย่ำ งเหมำะสม เพี ย งพอ และมี
ประสิทธิภำพ
แนวทางการดาเนินงาน
บริษัทมีนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจก่อสร้ำงที่คำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ กับสิง่ แวดล้อมและชุมชนข้ำงเคียง
โดยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงได้พฒ
ั นำกระบวนกำรดำเนินงำน นำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนข้ำงเคียงให้มำกที่สดุ
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ทัง้ นี ้ บริษัทมีเป้ำหมำยเชิงปริมำณด้ำนสิ่งแวดล้อมในด้ำนคุณภำพอำกำศ ระดับเสียง และคุณภำพนำ้ จำกกำร
ก่อสร้ำง ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนควบคุม ดังนี ้
เป้ าหมาย
เชิงปริมาณ

ค่ามาตรฐาน

คุณภาพอากาศ

คุณภาพนา้

ระดับเสียง

TSP
(mg/m3)

PM -10
(mg/m3)

CO
(ppm)

SO2 24Hr
(ppm)

SO2 1Hr
(ppm)

NO2
(ppm)

Leq 24
hr.
dB(A)

Lmax
dB(A)

pH

BOD
(mg/I)

(TSS)
(mg/I)

Oil &
Grease
(mg/I)

0.332/

0.1202/

301/

0.1202/

0.3003/

0.1704/

70.0

115.0

5-9

≤20

≤ 30

≤20

มาตรการป้ องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1) ลักษณะภูมิประเทศ
ในขัน้ ตอนกำรก่อสร้ำงจะมีกำรขุดดินเพื่อก่อสร้ำงฐำนรำก และวำงระบบสำธำรณูปโภคที่อยูใ่ ต้ดิน จึงอำจก่อให้เกิด
กำรเปลีย่ นแปลงที่มีนยั สำคัญต่อสภำพภูมิประเทศ จึงมีมำตรกำรป้องกัน ดังนี ้
• ก่อสร้ำงอำคำรให้เป็ นไปตำมแบบแปลนที่กำหนดและถูกต้องตำมกฎหมำย
• จัดระเบียบพืน้ ที่ก่อสร้ำงและจัดเก็บวัสดุให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
• จัดให้มีรวั้ ทึบสูง 3 เมตร ต่อด้วยรัง้ Metal Sheet สูง 2 เมตร โดยรอบพืน้ ที่ก่อสร้ำง ด้ำนหน้ำเป็ นทำงเข้ำออก
โครงกำรจัดทำเป็ นประตูทบึ ที่สำมำรถเปิ ดปิ ดได้
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1.2) กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน

ในขัน้ ตอนกำรก่อสร้ำงฐำนรำกต้องมีกำรขุด/เจำะดินทัง้ ในส่วนของเสำเข็ม ระบบสำธำรณูปโภคของโครงกำร
เพื่อป้องกันปั ญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน จึงมีมำตรกำรป้องกัน ดังนี ้
• ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้วยกำรตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตที่ดินทัง้ 4 ด้ำน เป็ นกำแพงดิ น
ชั่วครำวเพื่อป้องกันเคลือ่ นตัวของดิน
• ในช่วงที่มีฝนตกต้องมีกำรขุดร่องนำ้ โดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงนำ้ ออกจำกพืน้ ที่ขดุ และในหลุมหรือบ่อขุด
ต้องมีกำรระบำยนำ้ ออกจำกหลุมหรือบ่อ เพื่อที่จะไม่ทำให้สภำพของดินเปลี่ยนไป อันอำจมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำร
พังทลำยของดิน
• ไม่กองดินไว้บริเวณปำกหลุมของบ่อที่เปิ ด โดยให้กองห่ำงจำกปำกหลุมไม่นอ้ ยกว่ำระยะแขนของรถขุดดิน
• กำรกองดินที่ตอ้ งทิง้ ไว้นำนเกิ นกว่ำ 3 วัน ต้องดำเนินกำรปรับแต่งกองดินใหมีควำมลำดเอียงที่เหมำะสมกับ
ลักษณะดิน เพื่อไม่ให้เกิดจำกกำรพังทลำยจำกกำรรบกวนของสภำพกำรทำงำนหรือจำกกำรรับนำ้ หนักของนำ้ ใน
ดินที่อมุ้ ไว้
• กำรก่อสร้ำงถนนชั่วครำวที่ใช้ในโครงกำรเป็ นถนนคอนกรีตหรือปูดว้ ยแผ่นเหล็ก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจำกกำร
สั่นสะเทือน
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1.3) คุณภำพอำกำศ
เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่ นละอองและมลพิษทำงอำกำศ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด จึงมี
มำตรกำรเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี ้
• ติดตัง้ แผงกันฝุ่ นตลอดควำมสูงของอำคำรที่ก่อสร้ำงและต้องรักษำให้อยูใ่ นสภำพดีตลอดกำรก่อสร้ำง
• ติดตัง้ แผนกันฝุ่ นตลอดควำมสูงของอำคำรที่ก่อสร้ำงและต้องรักษำให้อยูใ่ นสภำพดีตลอดกำรก่อสร้ำง
• จัดให้มีคนงำนก่อสร้ำงเก็บทำควำมสะอำดพืน้ ที่ก่อสร้ำงเป็ นประจำทุกวัน โดยเฉพำะพืน้ อำคำรที่ก่อสร้ำงแต่ละ
ชัน้ เพื่อลดกำรสะสมของฝุ่ นละออง และให้พรมนำ้ ก่อนกวำดเพื่อลดกำรฟุง้ กระจำยของฝุ่ นละออง
• จัดให้มีกำรคลุมวัสดุก่อสร้ำงจำพวกดิน หินและทรำยที่เก็บกองบนพืน้ ที่โครงกำรเพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของ
ฝุ่ นละออง
• จัดให้มีคนงำนคอยกวำดทำควำมสะอำดถนนภำยในพืน้ ที่ก่อสร้ำง รวมทัง้ บริเวณด้ำนหน้ำทำงเข้ำ -ออกโครงกำร
โดยให้พรมนำ้ ก่อนกวำดทุกครัง้
• กำหนดให้รถบรรทุกที่เข้ำ -ออกพืน้ ที่โครงกำรจะต้องคลุมกระบะป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่ นและกำรหกหล่น
ของดินและวัสดุก่อสร้ำง
• จัดให้มีจดุ ล้ำงล้อรถบริเวณทำงออกโครงกำร โดยรถทุกคันก่อนออกจำกพืน้ ที่โครงกำรต้องล้ำงล้อรถเพื่อไม่ให้มี
ดินติดล้อรถไปร่วงหล่นบนถนน
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1.4) ระดับเสียงและควำมสั่นสะเทือน

• จัดสร้ำงรัว้ ป้องกันฝุ่ นและเสียง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงเหล็กที่ดำ้ นนอกเป็ นแผ่นเหล็กชุบ สังกะสีสูง 2 เมตร
โดยรอบพืน้ ที่ก่อสร้ำงโครงกำร พร้อมประตูเข้ำ -ออกโครงกำร ซึ่งสำมำรถลดระดับเสียงลงได้ประมำณ 15-22
dB(A)
• ปิ ดประตูเข้ำ-ออกตลอดเวลำ ยกเว้นช่วงที่มียำนพำหนะผ่ำนเข้ำ-ออก
• เลือกใช้วิธีกำรก่อสร้ำงฐำนรำกโดยใช้เสำเข็มแบบเจำะ ซึง่ มีระดับเสียงต่ำ
• เลือกใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือที่มีระดับเสียงต่ำทัง้ งำนก่อสร้ำงและงำนดิน
• จัดพืน้ ที่เฉพำะโดยกัน้ เป็ นห้องสำหรับกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน เช่น กำรตัด เจียร
• ดูแลและบำรุ งรักษำเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้ำงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภำพที่
ใช้งำนได้ดี
• ไม่ดำเนินกิจกรรม ซึง่ ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผูอ้ ยูอ่ ำศัยข้ำงเคียงระหว่ำงเวลำ 18.00 -08.00 น. ของวันถัดไป
• ในกรณี ที่ พบว่ำระดับ เสียงที่เ กิ ดขึน้ มี ผลรบกวนผู้พักอำศัยในบริเวณข้ำงเคี ยงให้ด ำเนิน กำรปรับ เปลี่ยนวิธี
กำรก่อสร้ำง และ/หรือหำมำตรกำรลดระดับเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อผูอ้ ยูอ่ ำศัยในบริเวณข้ำงเคียง
• จำกัดควำมเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงและอุปกรณ์ต่ำงๆ เข้ำสู่พืน้ ที่โครงกำรที่ 30 กม./ชม.ในเขตชุมชน
ข้ำงเคียงโครงกำร
• ขุดดินเป็ นแนวลึก (Trench) ตลอดแนวเขตพืน้ ที่ก่อสร้ำงด้ำนที่ติดกับอำคำรข้ำงเคียง เพื่อตัดกำรส่งผ่ำนคลื่น
ควำมสั่นสะเทือนในระดับผิวดินจำกจุดกำเนิดไปยังพืน้ ที่ขำ้ งเคียง ก่อนกำรก่อสร้ำงต้องจัดให้มีกำรติดตัง้ แผ่น
ป้ำยข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดโครงกำรพร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำที่ผรู้ บั ผิดชอบโครงกำรที่สำมำรถ
ติดต่อได้เมื่อประสงค์จะร้องเรียนปั ญหำควำมเดือดร้อน
• มีวิศวกรดูแลกำรก่อสร้ำงอย่ำงใกล้ชิด และควบคุมกำรก่อสร้ำงให้ถกู ต้องตำมหลักวิศวกรรม
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1.5) คุณภำพนำ้

บริษัทมีมำตรกำรในกำรดำเนินกำรกับนำ้ เสียที่เกิดจำกกิจกรรมก่อสร้ำง และจำกกำรอุปโภคบริโภคของคนงำน
ก่อสร้ำง โดยมีมำตรกำรดังนี ้
• ควบคุมคนงำนไม่ให้ทงิ ้ ขยะมูลฝอยลงสูท่ อ่ หรือทำงระบำยนำ้
• เมื่อก่อสร้ำงระบบระบำยนำ้ หลักของโครงกำรแล้ว นำ้ เสียจำกกิจกรรมก่อสร้ำงให้ระบำยลงสู่ระบบระบำยนำ้
หลักของโครงกำร ซึง่ จะมีบอ่ พักนำ้ เป็ นระยะๆ มีกำรดักขยะก่อนระบำยลงสูร่ ะบบระบำยนำ้ สำธำรณะ
• จัดให้มีหอ้ งนำ้ ห้องสุขำเพียงพอสำหรับคนงำนก่อสร้ำง พร้อมกำรบำบัดนำ้ เสียที่เกิดขึน้ จำกห้องนำ้ ห้องสุขำ
ก่อนที่จะระบำยสูร่ ะบบระบำยนำ้ สำธำรณะ
• ควบคุมนำ้ เสียจำกกำรล้ำงทำควำมสะอำดลงสูค่ รู ะบำยนำ้ และนำ้ โสโครกจะบำบัดด้วยถังบำบัดนำ้ เสีย
สำเร็จรูป
• ติดตัง้ ถังบำบัดนำ้ เสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอำกำศสำหรับบำบัดนำ้ เสียจำกห้องสุขำ
2) ความหลากหลายทางชีวภาพ
กำรดำเนินกิจกรรมก่อสร้ำงของบริษัทนัน้ จะคำนึงถึงผลกระทบที่อำจส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมโดยรอบพืน้ ที่ก่อสร้ำง
ไม่ว่ำจะเป็ นต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชำติ บริษัทจึงมีมำตรกำรป้องกันต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
โดยเน้นหลักกำรหลีกเลีย่ ง ลดกำรเกิด ฟื ้ นฟูและชดเชย เมื่อบริษัทต้องดำเนินธุรกิจในพืน้ ที่ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ พร้อมส่งเสริมให้เกิดกำรมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยเฉพำะชุมชนโดยรอบโครงกำร เพื่อดูแลรักษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพให้มีผลกระทบน้อยที่สดุ รวมไปถึงกำรเลือกใช้วสั ดุก่อสร้ำงที่ไม่มำจำกแหล่งพืน้ ที่ที่มีขอ้ พิพำทหรือ
มีประเด็นด้ำนสิง่ แวดล้อมมำใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ โดยดำเนินกำรอย่ำงรัดกุมผ่ำนฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ำงของบริษัท
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3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดอยู่ภำยในขอบเขต
พืน้ ที่ก่อสร้ำงโดยไม่ลกุ ลำ้ ที่ดินสำธำรณะ หรือที่ดินบุคคลอื่น

•
•
•
•
•
•

•

3.2) กำรคมนำคมและกำรจรำจร
เพื่อเป็ นกำรมิให้เกิดผลกระทบทำงด้ำนกำรจรำจรบริเวณโดยรอบพืน้ ที่ก่อสร้ำง จึงมีมำตรกำรดังนี ้
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยดูแลและอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรบริเวณทำงเข้ำ -ออกโครงกำร
จัดให้มีปำ้ ยชื่อโครงกำรและลูกศรแสดงทิศทำงเข้ำ-ออกโครงกำรบริเวณหน้ำโครงกำร
จัดให้มีที่จอดรถและพืน้ ที่เก็บกองวัสดุก่อสร้ำงในพืน้ ที่โครงกำร และห้ำมจอดรถและเก็บกองวัสดุก่อสร้ำงบน
พืน้ ที่สำธำรณะ
ในช่วงที่มีรถบรรทุกจำนวนมำกจำกกำรขนส่งปูนหรือขนดินเข้ำ -ออกโครงกำร จะต้องมีกำรวำงแผนกำรจัดกำร
จรำจรล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้ำโครงกำรบนถนนสำธำรณะซึง่ จะทำให้กำรจรำจรติดขัดได้
จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงำนก่อสร้ำงระหว่ำงบ้ำนพักคนงำนและพืน้ ที่ก่อสร้ำง
จัดให้มีผดู้ ูแลโครงกำรประสำนแจ้งแผนกำรทำงำนของโครงกำร และทำควำมเข้ำใจกับผูอ้ ยู่อำศัยในบริเวณ
ข้ำงเคียงเป็ นระยะ ๆ พร้อมทัง้ ให้หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผอู้ ำศัยในบริเวณใกล้เคียงสำมำรถร้องเรียน
ปั ญหำเดือดร้อนซึง่ จะช่วยลดควำมกังวลของผูพ้ กั อำศัยในบริเวณใกล้เคียง
กำหนดให้รถบรรทุกเข้ำ-ออกพืน้ ที่โครงกำรได้เฉพำะนอกเวลำชั่วโมงเร่งด่วน

3.3) ระบบสำธำรณูปโภค
เนื่องจำกพืน้ ที่ก่อสร้ำงมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและนำ้ ประปำ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรใช้ในกำรอุปโภคบริโภค จึงมี
มำตรกำรดำเนินกำร ดังนี ้
• จัดให้คนงำนมีนำ้ สะอำดใช้อย่ำงเพียงพอ
• จัดหำนำ้ ดื่มบรรจุถงั ที่สะอำดถูกสุขลักษณะให้กบั คนงำนก่อสร้ำงในปริมำณทีเ่ พียงพอต่อควำมต้องกำร
• กำชับคนงำนให้ใช้นำ้ อย่ำงประหยัดและสอดส่องดูแลให้คนงำนปิ ดก๊อกนำ้ เมื่อไม่ตอ้ งกำรใช้นำ้
• กำชับคนงำนให้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด และระมัดระวังกำรเชื่อมต่อสำยไฟและกำรใช้ไฟฟ้ำเพื่อป้องกันไฟฟ้ำ
ลัดวงจร
• สำรไวไฟที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงจะต้องจัดเก็บให้มิดชิดในพืน้ ที่ซงึ่ จัดเตรียมไว้จดั เตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ใน
บริเวณก่อสร้ำงในบริเวณที่สำมำรถหยิบมำใช้งำนได้โดยสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
3.4) กำรระบำยนำ้ และป้องกันนำ้ ท่วม
บริษัทมีกำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรเกิดปั ญหำจำกกำรระบำยนำ้ จำกพืน้ ที่ก่อสร้ำง จึงมีมำตรกำรดังนี ้
• จัดสร้ำงคูนำ้ และบ่อพักตะกอนรอบบริเวณก่อสร้ำงสำหรับป้องกันมิให้นำ้ หลำกจำกด้ำนนอกไหลเข้ำสู่พืน้ ที่
ก่อสร้ำง และมิให้นำ้ หลำกจำกพืน้ ที่ก่อสร้ำงชะล้ำงตะกอนดินไหลเข้ำสูพ่ ืน้ ที่ขำ้ งเคียงและให้เกิดกำรตกตะกอน
ก่อนระบำยออกสูท่ อ่ ระบำยนำ้ สำธำรณะ
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• จัดเตรียมเครื่องสูบนำ้ สำหรับสูบนำ้ ฝนที่ตกลงสู่พืน้ ที่ที่มีกำรเปิ ดหน้ำดินเพื่อก่อสร้ำงฐำนรำกไปพักที่บ่อพัก
ตะกอนก่อนระบำยออกสูท่ อ่ ระบำยสำธำรณะ
• ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็ นประจำตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ตรวจสอบกำรอุดตันของท่อระบำยนำ้ ภำยในโครงกำรและท่อสำธำรณะด้ำนหน้ำโครงกำร ถ้ำพบว่ำมีกำรอุดตัน
จะทำกำรขุดลอก
3.5) กำรจัดกำรมูลฝอย
บริษัทมีกำรดำเนินกำรกับขยะมูลฝอยที่เกิดจำกกิจกรรมก่อสร้ำง และที่เกิดจำกคนงำนในพืน้ ที่ก่อสร้ำง โดยมีมำตรกำร
ดังนี ้
• ขยะจำกกิจกรรมก่อสร้ำงที่สำมำรถนำกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีก ให้คดั แยกและนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อช่วยลดปริมำณ
ขยะที่ตอ้ งนำไปกำจัด ส่วนขยะที่ไม่สำมำรถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็ บกองรวมกันไว้ และเก็บขนไปกำจัดเมื่อมี
ปริมำณมำกพอ
• จัดให้มีถงั ขยะแบบมีฝำปิ ดมิดชิดวำงไว้ตำมจุดต่ำงๆ ของพืน้ ที่ก่อสร้ำงเพื่อให้สะดวกต่อกำรใช้ งำนและจัดเตรียมให้
เพียงพอกับปริมำณขยะที่เกิดจำกคนงำน
• ท ำควำมสะอำดถัง ขยะเป็ น ประจำทุก ครัง้ หลัง รถขยะของหน่ว ยงำนรำชกำรเข้ำไปจัด เก็ บ เพื่ อ ไม่ให้เ ป็ น แหล่ง
เพำะพันธุส์ ตั ว์ที่เป็ นพำหะนำโรค
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4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
บริษัทปฏิบตั ิตำมมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงอย่ำงเคร่งครัดตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ไม่ว่ำ
จะเป็ นมำตรกำรด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง ควำมสั่นสะเทือน เป็ นต้น รวมถึงจัดเจ้ำหน้ำที่เพื่อสำรวจข้อขัดแย้ง รับฟั งควำม
คิดเห็น รับฟั งข้อร้องเรียน และกำรติดตำมสอบถำมผูอ้ ยู่อำศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพื่อรับทรำบปั ญหำและนำมำแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพืน้ ที่ข้างเคียง
บริษัทมีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปให้ขอ้ มูลกับชุมชนโดยรอบพืน้ ที่กำรก่อสร้ำง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำง
ควำมสัมพันธ์อนั ดี โดยเฉพำะบ้ำนหรืออำคำรที่มีพนื ้ ที่ติดกับโครงกำรซึง่ จะได้รบั ผลกระทบโดยตรง ซึง่ บริษัทมีแนวทำงกำร
ดูแลพืน้ ที่ขำ้ งเคียงเพื่อลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง ดังนี ้
1) สำรวจสภำพพืน้ ที่รอบโครงกำรก่อนเริม่ ก่อสร้ำง
2) สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีตอ่ บ้ำนข้ำงเคียง เพื่อรับฟั งควำมคิดเห็นและสอบถำมผลกระทบ
3) ก ำหนดมำตรกำรป้อ งกัน มลภำวะที่ เกิ ดจำกกำรก่ อ สร้ำ ง เช่ น กำรป้อ งกัน ฝุ่ น ป้อ งกัน เสีย งดัง กำรจัด
กำรจรำจร เป็ นต้น
4) ตรวจสอบสภำพแวดล้อมโดยรอบโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ หำกพบปั ญหำหรือได้รบั ข้อร้องเรียนต้องรีบ
ดำเนินกำรแก้ไข
5) เมื่อพืน้ ที่ขำ้ งเคียงสร้ำงควำมเดือดร้อนหรือควำมเสียหำย จะต้องหำทำงดำเนินกำรแก้ไขโดยทันที
การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง
นอกจำกกำรดูแลเรื่องผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงแล้วนัน้ บริษัทยั งมีนโยบำยที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั
ชุมชนข้ำงเคียง โดยตัง้ แต่เริม่ โครงกำร จะมีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปสำรวจพืน้ ที่โดยรอบของโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อสอบถำม
ควำมคิดเห็นและควำมกังวลใจเกี่ยวกับปั ญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรก่อสร้ำง เพื่อรวบรวม
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ มำกำหนดเป็ นแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่ำงๆ ต่อไปในอนำคต รวมถึงกำรสนับสนุน
กิจกรรมด้ำนสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ชมุ ชนต้องกำร เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกัน
มอบกระเช้าปี ใหม่ให้เพื่อนบ้านข้างเคียง
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นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษั ท ตระหนัก ดี ว่ำ ในปั จ จุบัน นี ป้ ระชำกรของโลกมี แ นวโน้ม เพิ่ ม สูง ขึน้ เป็ น สำเหตุห นึ่ง ที่ ท ำให้เ กิ ด กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติจำนวนมำก ส่งผลให้เกิดมลภำวะทัง้ ทำงนำ้ อำกำศ ขยะ สำรพิษ เสียง และเกิดภำวะโลกร้อนตำมมำ
ซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์โดยรวม บริษัทจึงสนับสนุนให้ทุกผ่ำยสร้ำงจิตสำนึกที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรทุก
อย่ำงอย่ำงคุม้ ค่ำและให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
แนวปฏิบัติ
1) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ คือกำรใช้เท่ำที่จำเป็ น เพื่อให้มีทรัพยำกรไว้ใช้ได้นำนและเกิดประโยชน์
คุม้ ค่ำสูงที่สดุ เช่น กำรใช้กระดำษเอกสำรทัง้ สองหน้ำ เป็ นต้น
2) สนับสนุนกำรนำกลับมำใช้ซำ้ เช่น นำ้ เสียที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงนำไปบำบัดในบ่อเพื่อให้ตกตะกอนก่อนแล้ว
นำกลับมำใช้ฉีดพ่นพืน้ ที่ก่อสร้ำงเพื่อลดฝุ่ นละออง เป็ นต้น
3) บริษัทมีมำตรกำรประหยัดไฟโดยกำรงดใช้แสงสว่ำงในสำนักงำนช่วงเวลำพักกลำงวัน ผลที่ได้ นอกจำกเป็ น
กำรประหยัดค่ำไฟฟ้ำแล้วนัน้ ยังช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติลง และช่วยลดภำวะโลกร้อนอีกด้วย
ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(1) การใช้ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม รวมทัง้ มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ ไม่ว่ำจะเป็ น กำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้
นำ้ ประปำ รวมถึงทรัพยำกรต่ำงๆ พร้อมทัง้ สนับสนุนกำรนำทรัพยำกรกลับมำใช้ซำ้ โดยบริษัทแสดงเจตน์จำนงในกำร
ดำเนินงำนโดยกำหนดเป็ นนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของบริษัทและ
พนักงำน
ในปี ที่ผ่ำนมำบริษัทดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในกำรเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่ำงในสำนักงำน จำกหลอดไฟแบบ
ฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตน มำเป็ นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode) ถึงแม้ว่ำกำรดำเนินกำร
เช่นนีจ้ ะมีคำ่ ใช้จ่ำยที่มำกกว่ำ แต่ถือว่ำเป็ นกำรลงทุนที่คมุ้ ค่ำ เพรำะหลอดแอลอีดีมีคณ
ุ ภำพสูง มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน
มีอตั รำกำรกินไฟต่ำแต่ได้คำ่ ควำมสว่ำงเท่ำหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอดทังสเตน และยังช่วยประหยัดไฟในระยะ
ยำว รวมถึงมีกำรติดป้ำยรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช่น กำรปิ ดไฟและเครื่องปรับอำกำศห้องประชุมเมื่อไม่ใช้งำน กำร
ปิ ดไฟแสงสว่ำงและหน้ำจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลำงวัน 1 ชั่วโมง กำรเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงำนมำเป็ นระบบเซนเซอร์
ประหยัดไฟ กำรวำงแผนบำรุ งระบบประจำปี และยังเป็ นช่วงที่บริษัทจัดให้มีกำร Work From Home และปรับโครงสร้ำง
องค์กรอีกด้วย

เป้ำหมำย
ลดกำรใช้ไฟฟ้ำ
ลงร้อยละ 5
ในปี 2564
สำมำรถลดกำร
ใช้ไฟฟ้ำ
ลงร้อยละ 8

ถือเป็ น
ควำมสำเร็จ
ร้อยละ 160

ในปี 2564 พบว่ำค่ำไฟฟ้ำได้ลดลงจำกปี 2563 คิดเป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 14,264 บำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8
เนื่องจำกปี นบี ้ ริษัทยังคงจัดให้มีกำร Work From Home จึงทำให้คำ่ ไฟลดลงไปได้ตำมเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้
แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 73

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

ตำรำงเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยด้ำนไฟฟ้ำประจำปี 2559 - 2564
ปี /เดือน
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถนุ ำยน
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน
ตุลำคม
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
รวม

2564
157,878
126,348
162,138
160,350
138,168
168,402
167,922
133,452
139,542
126,438
119,538
161,754
1,761,960

2563
179,259
198,322
181,276
182,782
198,171
158,728
169,239
168,582
184,542
155,322
165,018
157,878
1,776,224

สานักงานใหญ่
2562
2561
161,268
155,568
195,606
162,762
192,630
175,176
209,580
168,000
190,902
186,516
199,026
185,418
203,814
179,868
176,130
168,720
189,402
180,546
173,472
178,302
190,122
158,658
169,120
174,684
2,251,072
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

2559
156,984
182,298
200,286
218,856
222,690
260,280
225,906
225,150
249,114
215,328
232,794
210,312
2,372,844

โครงการจัดหาพลังงานจากแหล่งหมุนเวียน
ในปี 2564 นับ เป็ นปี แรกที่บริษัทนำแผงโซล่ำเซลล์เข้ำมำใช้ในส่วนของกำรให้แสงสว่ำงในโครงกำรก่อสร้ำง
บ้ำนพักคนงำน และที่ฝ่ำยคลังเครื่องจักรและวัสดุ (แพล้นท์บำงไทร) ซึ่งนอกจำกจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำแล้ว ยังถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรลดปริมำณก๊ำชคำร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนทดแทน และยังเป็ น
กำรลดปั ญหำภำวะโลกร้อนได้อีกด้วย
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โดยในปี 2564 ณ คลัง สิ น ค้ำ เครื่อ งจัก รและวัส ดุแ พล้น ท์บ ำงไทร ได้ติ ด ตั้ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ ำ จำกพลัง งำน
แสงอำทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งผลิตไฟฟ้ำรวมทัง้ ปี ลดลงจำก 639,893.76 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็ น 513,854.16 กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงจำนวน 126,039.60 กิโลวัตต์-ชั่วโมง สำมำรถประหยัดค่ำไฟฟ้ำลงได้ จำนวน 497,856.42 บำท หรือร้อยละ
19 เมื่อเทียบกับปี ก่อน

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ปี 2563

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ปี 2564

(2) การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรนำ้ เป็ นอย่ำงยิ่ง เพรำะถือว่ำเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญต่อกำร
ดำรงชีวติ และกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เนื่องจำกนำ้ เป็ นทรัพยำกรที่ใช้แล้วหมดไป และยังไม่มีกำรผลิตขึน้ มำทดแทนได้
จึงได้มีมำตรกำรในกำรควบคุมกำรใช้นำ้ ดังนี ้
1) ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ ยำ้ เตือนให้ปิดก็อกนำ้ ทุกครัง้ หลังกำรใช้งำน
2) นำระบบนำ้ หมุนเวียนกลับมำใช้ซำ้ สำหรับฉีดล้ำง ล้อรถยนต์ที่ผำ่ นเข้ำออก และฉีดล้ำงบริเวณพืน้ ที่ก่อสร้ำง
เป็ นต้น
3) บำรุงรักษำระบบนำ้ ประปำ ให้มีประสิทธิภำพอยูใ่ น สภำพพร้อมใช้งำนได้เสมอ
4) เปลีย่ นแปลงอุปกรณ์หวั ฉีดนำ้ เพื่อให้เกิดกำรประหยัดนำ้ มำกยิ่งขึน้
5) ติดตัง้ ระบบบำบัดนำ้ เสีย เพื่อให้นำ้ ที่ใช้ในกระบวนกำรก่อสร้ำงได้รบั กำรบำบัดก่อนปล่อยลงสูร่ ะบบระบำยนำ้
สำธำรณะ
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(3) การจัดการของเสียทั่วไป/ของเสียไม่อันตราย/ขยะ
โครงการ : “ขยะไม่ใช้ แยกไว้รีไซเคิล”

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมกำรคัดแยกกระดำษที่ไม่ใช้แล้ว นำไปเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล ลดกำรใช้
กระดำษสิน้ เปลือง คัดแยกกระดำษออกเป็ นแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่ำของขยะประเภทกระดำษใช้แล้ว
กลุ่มเป้ าหมาย : พนักงำนทุกคนในองค์กร โดยนำร่องในสำนักงำนใหญ่และขยำยขอบเขตไปที่ไซต์งำนก่อสร้ำง ในปี 2565
ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ : ปี 2563-2566
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การดาเนินงานโครงการ
1) ทำกำรประชำสัมพันธ์ท่ วั ทัง้ บริษัท โดยกำรถือป้ำยประชำสัมพันธ์
และร่วมเล่นเกมส์ เพื่อให้พนักงำนได้มีควำมรู เ้ บือ้ งต้นในกำรคัด แยก
กระดำษ และได้ทรำบถึงประโยชน์ของโครงกำร
2) มีสว่ นร่วมในกำรรวบรวมกระดำษ และคัดแยกกระดำษ โดยนำไปใส่
ในกล่องรับกระดำษ ที่บริษัทจัดไว้ให้ตำมจุดต่ำงๆ
3) รวบรวมกระดำษที่ได้คดั แยกไว้แล้ว นำส่งรถรับกระดำษของ SCG
เพื่อนำไปเข้ำสูก่ ระบวนรีไซเคิล อย่ำงถูกต้องตำมขัน้ ตอนต่อไป
4) ประเมิ น รำคำกำรซื อ้ เข้ำ แล้ว เปลี่ ย นเป็ น กระดำษใหม่ เพื่ อ ให้
พนักงำนได้นำกลับมำใช้ประโยชน์ในกำรทำงำนต่อไป
เป้ าหมาย : คัดแยกและนำกระดำษเข้ำสูก่ ระบวนกำรรีไซเคิล ปี ละ 6,000 กิโลกรัม
สรุ ปผลการดาเนินงาน :
1) นำกระดำษใช้แล้วเข้ำสูก่ ระบวนกำรรีไซเคิลได้ทงั้ สิน้ 6,310 กิโลกรัม หรือคิดเป็ นควำมสำเร็จร้อยละ 105
2) เปลีย่ นกระดำษรีไซเคิล เป็ นกระดำษใหม่ได้จำนวน 150 รีม หรือ 75,000 แผ่น
3) ทำให้บริษัทประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ กระดำษสำหรับใช้ในสำนักงำนได้ 18,000 บำท
4) ลดกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และมีสว่ นร่วมในกำรลดภำวะโลกร้อนได้อีกด้วย
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นโยบายการลดของเสียจากกระบวนการก่อสร้าง
บริษัทดำเนินนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักกำรใช้อย่ำงประหยัด กำรนำกลับมำใช้ซำ้
และกำรบูรณะซ่อมแซม ทัง้ นี ้ ในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสถำนที่พกั อำศัยของคนงำนก่อสร้ำง
โดยเปลีย่ นแปลงจำกแบบเก่ำ ที่สร้ำงครัง้ เดียวแล้วรือ้ ทิง้ มำเป็ นที่พกั อำศัยแบบสำเร็จรูป (Camp Knock Down) ที่มีควำม
คงทนแข็งแรงกว่ำแบบเก่ำ สำมำรถถอดประกอบและนำกลับมำใช้ซำ้ ได้อีกอย่ำงคุม้ ค่ำแล้ว ยังถือเป็ นกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตควำมเป็ นอยูข่ องคนงำนให้ดีขนึ ้ ด้วยกำรได้อำศัยในพืน้ ที่ที่สะอำด สวยงำม คงทน และเป็ นระเบียบเรียบร้อยมำกยิง่ ขึน้
อีกด้วย บริษัทดำเนินโครงกำรดังกล่ำวตัง้ แต่ปี 2558 และยังคงดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวต่อไป โดยทยอยหมุนเวียนกำร
ทำงำนไปแต่ละสถำนที่ตงั้ แคมป์ คนงำน โดยในปั จจุบันบริษัทมี แคมป์ คนงำน 16 ที่ โดยจะทำทยอยทำกำรปรับปรุ ง
หมุนเวียนกันไปจนครบทุกแคมป์
โดยได้มีกำรตัง้ เป้ำหมำยให้มีกำรใช้ทรัพยำกรส่วนของโครงสร้ำงหลักให้ได้มำกครัง้ ที่สดุ 7 ครัง้ เพื่อประหยัด
ต้นทุนในกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักคนงำนดังกล่ำว
ตำรำงเปรียบเทียบต้นทุนกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักคนงำน
จำนวนครัง้ ที่ใช้งำนจำกโครงสร้ำงเดิม
1
2
3
4
5
6
7
รวม

ต้นทุนต่อครัง้ ของกำรสร้ำงบ้ำนพักคนงำน / ห้อง
แบบเก่ำ (บำท)
แบบใหม่ (บำท)
14,000
25,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
74,000
67,000

จำกตำรำงจะพบว่ำ ในต้นทุนกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักคนงำนที่ใช้งำนจำกโครงสร้ำงเดิม และเพิ่มเติมกำรซ่อม
บำรุงรักษำครัง้ ใหม่ให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำนจริง แบบเก่ำเมื่อใช้งำนไป 7 ครัง้ จะมีตน้ ทุนที่ 74,000 บำท แต่แบบใหม่นนั้
แม้จะงำนไปแล้ว 7 ครัง้ เท่ำกัน แต่มีตน้ ทุนเพียง 67,000 บำท แล้วยังสำมำรถใช้โครงสร้ำงเดิมนีไ้ ปได้เรื่อยๆ ซึ่งในเบือ้ งต้น
บริษัทสำมำรถทำได้ตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้คือ 7 ครัง้ ถือเป็ นควำมสำเร็จร้อยละ 100

บ้านพักคนงานแบบเก่า
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บ้านพักคนงานแบบใหม่

และนอกจำกกำรท ำบ้ ำ นพั ก คนงำนแบบ
สำเร็จรูปที่สำมำรถนำกลับมำใช้ซำ้ ได้แล้วนัน้ บริษัทยังมี
กำรคิดค้นห้องนำ้ แบบสำเร็จรู ปสำหรับนำไปใช้ในไซต์
งำนก่อสร้ำง ซึ่งห้องนำ้ ดังกล่ำวนัน้ มีนำ้ หนักเบำ ขนส่ง
ง่ำยและสำมำรถถอดประกอบเพื่อนำไปใช้หมุนเวียนใน
ไซต์งำนอื่น ๆ ได้ตอ่ ไป
และทำงบริษัทยังคงนำไม้เก่ำมำเป็ นส่วนหนึ่ง
ในสร้ำ งโรงพยำบำลสนำมเพื่ อ รองรับ พนัก งำนและ
คนงำนที่ป่วยโควิด โดยรำยละเอียดของโรงพยำบำลจะ
กล่ำวถึงส่วนของมิติสงั คม

นโยบายการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่ำของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยคุณภำพ กำรดูแลด้ำนสุขภำวะอนำมัยและควำมควำม
ปลอดภัย และกำรจัดกำรพลังงำน จึงให้ควำมสำคัญกับกำรเพิ่มสัดส่วนกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อม กำรใช้
พลังงำนสะอำด กำรมุง่ มั่นที่จะเปลีย่ นแปลงกระบวนกำรผลิต และกำรใช้พลังงำนอย่ำงรูค้ ณ
ุ ค่ำ ซึง่ นับเป็ นกำรเปลีย่ นแปลง
ที่สง่ ผลต่อกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงแท้จริง
โดยกำหนดกลยุทธ์ทงั้ ในระยะสัน้ ระยะยำว และทิศทำงกำรดำเนินงำนตำมสถำนกำรณ์ที่เปลีย่ นแปลง และจัดให้
มีกำรประเมินประเด็นสำคัญด้ำนควำมยั่งยืนและควำมเสี่ยงด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศเป็ นประจำทุกปี
เพื่อกำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในช่วงนั้ นๆ รวมถึงกำรกำหนดดัชนีชีว้ ดั เพื่อติดตำมกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยคณะทำงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ทำหน้ำที่รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบ
ต่อไป
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แนวปฏิบัติ
1) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบตั ิตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศอย่ำง
เคร่งครัด
2) ทบทวนนโยบำย เป้ำ หมำย แผนกำรจัด กำร กำรประเมิ น ควำมเสี่ย งและระบุป ระเด็น สำคัญด้ำนสภำพ
ภูมิอำกำศอย่ำงสม่ำเสมอ
3) สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี และกำรปรับปรุ งขัน้ ตอนกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ให้สอดรับกับนโยบำยระดับสำกล
4) ส่งเสริมองค์ควำมรู ้ และผลักดันให้จดั กิจกรรมต่ำงๆ ที่คำนึงถึงกำรจัดกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศอย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม
5) ติดตำมควำมคืบหน้ำ เปรียบเทียบเป้ำหมำย รวมถึงวิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงกำรดำเนินงำน
6) เปิ ดเผยข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนสภำพภูมิอำกำศของบริษัท อย่ำงถูกต้องและโปร่งใส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่
เหมำะสม
การประเมินผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจึงเป็ นหนึ่งในประเด็นที่ท่ วั โลกให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำก ซึ่งถือเป็ น
ควำมท้ำทำยต่อกำรบริหำรจัดกำรในทุกภำคส่วน บริษัท จึงให้ควำมสำคัญต่อกำรแสวงหำและพัฒนำแนวทำงกำรมีสว่ น
ร่วมบรรเทำและปรับตัวต่อกำรเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
การประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปั จจุบนั เกิดควำมแปรปรวนของภูมอิ ำกำศอย่ำงรุนแรง ฤดูกำลที่ผนั ผวนและเปลีย่ นแปลงไป รวมถึงระดับนำ้ ทะเล
ที่สงู ขึน้ และเมื่อเกิดสภำพภูมิอำกำศแปรปรวน อำจทำให้เกิดนำ้ ท่วม มีผลกระทบต่อกำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำง และทำให้
รำคำต้นทุนสูงขึน้ บริษัทจึงดำเนินกำรสั่ง ซือ้ วัสดุคงคลัง ได้แก่ หิน ดิน ทรำย เหล็ก ฯลฯ ไว้ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำนจนถึง
โครงกำรที่ประมูลมำ ณ ปั จจุบนั เพื่อป้องกันปั ญหำกำรขำดแคลนสินค้ำหรือปั ญหำกำรขนส่งที่อำจเกิดขึน้ ได้ในอนำคต
ผลการดาเนินงาน
บริษัทได้ริเริ่มกลยุทธ์ระยะสัน้ ในปี 2564 ด้วยกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ทำงอ้อม และส่งเสริมให้เกิดกำรใช้พลังงำนจำกธรรมชำติดว้ ยกำรติดตัง้ แผงโซลำเซลล์ ที่คลังสินค้ำเครื่องจักรและวัสดุ
(แพล้นท์บำงไทร) และลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในสำนักงำนใหญ่และบ้ำนพักคนงำน พร้อมด้วยกำรรณรงค์ให้ปิดไฟเมื่อไม่
ใช้ และกำหนดกลยุทธ์ในระยะยำวภำยในปี 2573 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อขับเคลือ่ นบริษัทเข้ำสูเ่ ศรษฐกิจหมุนเวียนและควำม
เป็ นกลำงทำงคำร์บอน และเป็ นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่งั ยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (SDGs)
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3.4) การจัดการด้านความยั่งยืนในมิตสิ ังคม
3.4.1) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บริษัทตระหนักดีวำ่ “เรำคือส่วนหนึง่ ของสังคม” ซึง่ กำรที่บริษัทจะสำมำรถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืนนัน้
จำเป็ นที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ดังนัน้ บริษัทจึงมีกำรกำหนดนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มีแนวทำงปฏิบตั ิที่ชดั เจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ อีกทัง้ ยังรวมถึงกำร
ปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด และเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบริษัทกับผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกส่วนอีกด้วย
แนวปฏิบัติ
1) มีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทำกำรใดๆ ที่มีผลเสียหำยต่อชุมชน สังคม
และประโยชน์สำธำรณะ
2) สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำสังคมและชุมชน โดยกำหนดเป็ นนโยบำยกำรพัฒนำนวัตกรรมทำง
ธุรกิจและสังคมซึง่ ได้ทำกำรเปิ ดเผยไว้อย่ำงชัดเจน
3) มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยดำเนินกำรตำมกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน ข้อบังคับ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสังคมและชุมชนอย่ำงเคร่งครัด
1) พนักงานและแรงงาน
นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมและมาตรการในการไม่เลือกปฏิบัติ
บริษัทยึดมั่นในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็ นธรรม เสมอภำค ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และหลักจริยธรรม สร้ำง
ควำมยุติธรรมและเคำรพในสิทธิ ส่วนบุคคลโดยเชื่อว่ำควำมสำเร็จของบริษัทเกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ของแต่ละบุคคลที่มี
คุณค่ำยิ่ง กำรร่วมมือร่วมใจทำงำนเป็ นทีม พนักงำนทุกคนของบริษัทต้องได้รบั กำรปฏิบตั ิ อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ และได้รบั โอกำสในกำรพัฒนำตนเองเพื่อนำไปสูค่ วำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน เพื่อตอบสนองเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
ของบริษัทต่อไป
แนวปฏิบัติ
1) จั ด ให้มี เ งื่ อ นไขกำรจ้ำ งงำนที่ เ ป็ นธรรม และให้ค่ ำ ตอบแทนพนัก งำนที่ เ หมำะสมตำมศัก ยภำพและ
ควำมสำมำรถ
2) ดูแลในเรื่องสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมสมควร เช่น จัดให้มีวนั ลำพักผ่อนประจำปี กำรรักษำพยำบำลตำม
ควำมจำเป็ นและเหมำะสม เป็ นต้น
3) กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย กำรปรับหรือลดตำแหน่ง ต้องกระทำด้วยควำมสุจริตใจ เสมอภำค และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำน
ของควำมรู ้ ควำมสำมำรถที่เหมำะสมของพนักงำน
4) ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงำน
5) ส่งเสริมให้พนักงำนฝึ กฝน พัฒนำ และเพิ่มพูนศักยภำพ เปิ ดโอกำสให้มีกำรเรียนรูอ้ ย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6) ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
7) หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม และอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน
และปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนด้วยควำมสุภำพ
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การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
เนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมจำเป็ นที่ตอ้ งใช้แรงงำนเป็ นจำนวนมำก ทัง้ นีบ้ ริษัทมีกำรใช้แรงงำน
ก่อสร้ำงที่เป็ นของบริษัทส่วนหนึ่งและบำงส่วนได้ว่ำจ้ำงผูร้ บั เหมำหรือคู่คำ้ ที่เป็ นนำยจ้ำงโดยตรงของแรงงำน ซึ่งบริษัทมี
กำรคัดกรอง ติดตำม ประเมินและตรวจสอบคูค่ ำ้ เพื่อไม่ให้มีกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวหรือแรงงำนเด็ก โดยผูร้ ับเหมำหรือคูค่ ำ้
ที่จะขึน้ ทะเบียนกับบริษัทต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
1) แรงงำนต่ำงด้ำวที่ทำงำนในโครงกำรต้องเป็ นแรงงำนที่เข้ำมำทำงำนอย่ำงถูกกฎหมำย
2) แรงงำนต่ำงด้ำวที่ทำงำนต้องมีอำยุ 18 ปี บริบรู ณ์
3) ผูร้ บั เหมำหรือคู่คำ้ ต้องจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวในควำมรับผิดชอบของตนเอง โดยแรงงำนต่ำงด้ำวต้องมีชื่อ
นำยจ้ำงตรงตำมหลังบัตรสีชมพูหรือพำสปอร์ต
4) ต้องระบุชื่อโครงกำรที่เข้ำปฏิบตั ิงำนให้ถกู ต้องครบถ้วน หำกไม่ครบถ้วนผูร้ บั เหมำหรือคูค่ ำ้ ต้องเร่งดำเนินกำร
การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบำยกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และจ่ำยค่ำตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขัน้ ตอนที่เป็ น
มำตรฐำน ไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิหรือกีดกัน เนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของบุคคล ได้แก่ เชือ้ ชำติ
ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ ควำมคิดเห็ น ทำงกำรเมือ ง และสถำนะทำงสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิ ก ำร หรือ กลุ่ม
ผูด้ อ้ ยโอกำสอื่นๆ ทัง้ นี ้ บริษัทเปิ ดโอกำสให้กบั ผูท้ ี่มีควำมสนใจเข้ำร่วมงำนกับบริษัท โดยจะพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
ของหน้ำที่รบั ผิดชอบเป็ นรำยไป รวมถึงบริษัทสนับสนุนให้คนพิกำรสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป
และมีสว่ นร่วมทำงสังคมอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ผพู้ ิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้
การจ้างงานผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม พ.ศ.2564 บริษัทได้ให้กำรสนับสนุนสมำคมกี ฬำคนพิกำรทำงสมองแห่งประเทศไทย
(CPSAT) ด้วยกำรเซ็นสัญญำจ้ำงงำนผูพ้ ิกำร จำนวน 21 คน เป็ นพนักงำนบริษัท โดยสัญญำจ้ำงมีผลกำรจ้ำงในปี 2565
ณ อำคำรบ็อคเซีย พืน้ ที่กำรกีฬำแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็ นปี ที่ 3 ของบริษัท ที่ได้เซ็นสัญำกำรจ้ำงงำนกับทำงสมำคมฯ
โดยบริษัท สนับสนุนกำรจัดหำโควต้ำงำนให้กับคณะนักกีฬำผูพ้ ิกำร เพื่อเป็ นกำลังใจให้แก่ผูพ้ ิกำรที่ม่งุ มั่นรักษำสภำพ
ร่ำงกำยและจิตใจ และถือได้วำ่ ช่วยเหลือผูพ้ ิกำรที่เป็ นผูด้ อ้ ยโอกำสในสังคมให้มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำง
มีควำมสุข เท่ำเทียม และส่งเสริมให้ลดควำมเหลือ่ มลำ้ ในสังคมได้อีกทำงหนึง่ ด้วย
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด และตำมควำมเหมำะสมเพื่อช่วยเหลือ ถือเป็ นกำร
สร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนของพนักงำน อันนำไปสูก่ ำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้ดียิ่งขึน้
1) สวัสดิการตามกฎหมาย
• กองทุนประกันสังคม
• กำรหยุดพักผ่อนประจำปี
• กำรลำเพื่อรับรำชกำรทหำร
• กำรลำคลอดบุตร
2) สวัสดิการด้านสุขภาพ
• จัดให้มีหอ้ งฟิ ตเนสสำหรับพนักงำน
• ตรวจสุขภำพประจำปี
• สวัสดิกำรด้ำนรักษำพยำบำล ค่ำทันตกรรม และประกันอุบตั ิเหตุ
3) สวัสดิการด้านการเงิน
• สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือ อำทิ สวัสดิกำรช่วยงำนแต่งพนักงำน
• สวัสดิกำรช่วยค่ำคลอดบุตร สวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพบิดำ มำรดำ คูส่ มรส และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
• สวัสดิกำรเงินกู้ ได้แก่ เงินกูช้ ่วยเหลือครอบครัว และเงินกูอ้ ื่น ๆ
4)
•
•
•

สวัสดิการความสุขด้านสังคม
มีพี่เลีย้ งในกำรสอนงำนให้กบั พนักงำนใหม่
จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีของพนักงำน
กิจกรรมวันสงกรำนต์ รดนำ้ ดำหัวผูใ้ หญ่

กลับมำทำงำนแล้ว
2
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การลาคลอดและการกลับเข้าทางานหลังคลอดปี 2564
มีพนักงำนลำคลอดจำนวน 4 คน
อยูร่ ะหว่ำงลำ
2 คน

ลำออก
-
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โครงการห้องพักสวัสดิการพนักงาน
ซึ่งในปี 2564 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนำคุณภำพชีวิต อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยของพนักงำน ด้วยกำรจัดทำ
ห้องพักสวัสดิกำรพนักงำน ตัง้ อยู่ใกล้สำนักงำนใหญ่ ของบริษัท ซึ่งอยู่ใจกลำงเมือง (ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท) รำคำ
ค่อนข้ำงแพง ฝ่ ำยจัดกำรเล็งเห็นว่ำนี่คือปั ญหำควำมเป็ นอยู่ของพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร ที่บริษัทควรให้ควำมช่วยเหลือ
จึงมีควำมคิดริเริ่มว่ำควรสร้ำงห้องพักเพื่อเป็ นสวัสดิกำรให้กบั พนักงำน โดยเป็ นห้องพักที่มีหอ้ งนำ้ ในตัว จำนวน 50 ห้อง
และมีกำรแบ่งโซนผูช้ ำยและผูห้ ญิงเป็ นสัดส่วน ฟรีสญ
ั ญำณอินเตอร์เนต ระบบกำรรักษำปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิว้
และยังจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนที่รำคำถูกกว่ำท้องตลำด ได้แก่ เครื่องกดนำ้ แบบหยอดเหรียญ
และเครื่องซักผ้ำแบบหยอดเหรียญ เพื่อช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำนให้มีควำมเป็ นอยู่ที่ดีขึน้ เสริมสร้ำงขวัญ
และกำลังใจในกำรทำงำนร่วมกับบริษัทต่อไปได้อย่ำงยั่งยืน
ณ ปั จจุบันมีพนักงำนเข้ำพักอำศัยเต็มทัง้ 50 ห้อง ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำขยำยโครงกำรก่อสร้ำง
บ้ำนพักดังกล่ำว เพื่อให้ควำมช่วยเหลือและร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนให้แก่พนักงำนด้วย

บ้ำนพักสวัสดิกำรพนักงำน ณ ใจกลำงเมือง ถ.สุขมุ วิท
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การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
พนักงำนถื อว่ำเป็ นหัวใจของกำรดำเนินธุรกิ จ บริษัทจึงให้ควำมสำคัญกับปั จจัยควำมสุขในกำรทำงำนของ
พนักงำน โดยในปี 2564 นี ้ บริษัทมีกำรจัดทำกำรประเมินควำมพึงพอใจของพนักงำนที่มีตอ่ บริษัท จำกนัน้ ได้แจ้งผลกำร
ประเมินผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์กลำง เพื่อสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ และส่วนงำนที่รบั ผิดชอบจะนำผลกำร
ประเมินดังกล่ำวไปวิเครำะห์ เพื่อหำแนวทำงพัฒนำควำมพึงพอใจของพนักงำนให้ดี ขนึ ้ ในปี ต่อไป โดยมีกำรประเมินควำม
พึงพอใจ 5 ด้ำน ดังนี ้

ควำมยำก
ของงำน
78%

ผลตอบแทน

โอกำสและ
ควำมก้ำวหน้ำ

76%

สภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน
73%

เพื่อนร่วมงำน
77%

74%

จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว จะพบว่ำคะแนนส่วนของสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเป็ นส่วนที่ได้รบั ควำมพึง
พอใจต่ำสุด ดังนัน้ ฝ่ ำยบริหำรจึงมีมติอนุมตั ิในกำรปรับปรุ งผังที่น่งั ในกำรทำงำนของพนักงำนฝ่ ำยบัญชีและฝ่ ำยกำรเงิน
จำกเดิมที่ชนั้ 7 ไปยังชัน้ 23 เพื่อรวมกับฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ำง เพื่อให้มีสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่กว้ำงขวำง และมีพืน้ ที่
สะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนกับคูค่ ำ้ หรือบุคคลภำยนอก และยังสอดคล้องกับกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรในปั จจุบนั ได้ดี
ยิ่งขึน้ อีกด้วย โดยจะเริม่ ปรับผังและดำเนินกำรให้แล้วเสร็จในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทยังคงดำเนินกำรปรับปรุงสถำนที่ทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19
จึงทำให้กำรปรับปรุ งสถำนที่ทำงำนยังไม่แล้วเสร็จตำมที่ตงั้ เป้ำไว้ ต่อมำฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ำงได้คดั เลือกคูค่ ำ้ 2-3 รำย ให้เข้ำ
มำจัดทำ Mock up หรือห้องตัวอย่ำงจำลองสำนักงำน แล้วจึงให้พนักงำนทุกคนได้มีสว่ นร่วมในกำรโหวตผ่ำนระบบคิวอำร์
โค้ด เพื่อให้บริษัทมีขอ้ มูลกำรเลือกใช้อปุ กรณ์สำนักงำนที่ตรงต่อตำมต้องกำรของพนักงำน เพื่อยกระดับคะแนนควำมพึง
พอใจของพนักงำนต่อไปในอนำคต และยังถือว่ำเป็ นกำรส่งเสริมให้เกิดสุขภำวอนำมัยที่ดีในสถำนที่ทำงำนอีกด้วย
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นโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีวำ่ พนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่มีคณ
ุ ค่ำของ
บริษัท เพรำะควำมปลอดภัยถือเป็ นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับธุรกิจก่อสร้ำง จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำน
เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ กำรบำดเจ็บ และควบคุมควำมไม่ปลอดภัยที่อำจเกิดจำกกำรดำเนินงำน โดยได้กำหนด
นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ดังนี ้
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ นแนวทำงในกำรจั ด ท ำ และรัก ษำไว้ซึ่ ง ระบบกำรจั ด กำรควำมปลอดภัย อำชี ว อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
2) ลดควำมเสีย่ งอันตรำย และอุบตั ิเหตุตำ่ งๆ ของพนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3) ปรับปรุงกำรดำเนินงำนของธุรกิจให้เกิดควำมปลอดภัย
แนวปฏิบัติ
1) บริษัทจะพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำน ข้อกำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2) ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน อีกทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชำต้องเป็ น
แบบอย่ำงที่ดี เป็ นผูน้ ำ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักรู ถ้ ึงกำรทำงำนด้วยควำมปลอดภัย รวมทัง้ กำกับดูแลให้
พนักงำนปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่กำหนดขึน้ อย่ำงเคร่งครัด
3) มีกำรเผยแพร่ให้ควำมรู ้ และสร้ำงควำมตระหนักในเรือ่ งควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน แก่ผบู้ ริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
4) พนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัย มำตรฐำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และข้อกำหนด
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
5) ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำน และพัฒ นำปรับ ปรุ ง งำนด้ำ นควำมปลอดภัย สุข อนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงเป็ นระบบและต่อเนื่อง
6) บริษัทจะสนับสนุนทรัพยำกร ไม่ว่ำจะเป็ นงบประมำณ เวลำ บุคคลำกร และทรัพยำกรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เหมำะสมในกำรดำเนินกำรตำมระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

ป้ำยควำมปลอดภัยต่ำงๆ ภำยในโครงกำรก่อสร้ำง
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การดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทมีกำรดำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำนโดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
1) ความปลอดภัยด้านสถานที่

2) ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

 ทำรัว้ กั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้ำงทัง้ หมด
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผู้ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ ำ มำในเขต
ก่อสร้ำง
 มีป้ำยสัญลักษณ์ ป้ำยเตือนภัย และป้ำย
ข้อ ควรปฏิ บัติ ต่ำ งๆ โดยป้ ำ ยสัญ ลักษณ์มี
ขนำดพอเหมำะและเห็ น ได้อ ย่ ำ งชั ด เจน
รวมทั้ง มี ค วำมเป็ น สำกลที่ ทุกคนสำมำรถ
เข้ำใจได้งำ่ ย
 จัดให้มีหอ้ งปฐมพยำบำลในพืน้ ที่ก่อสร้ำง
เพื่อเป็ นกำรดูแลพนักงำนที่ได้รบั บำดเจ็บใน
เบือ้ งต้น

 จัดให้มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำน
ของเครือ่ งจักร อุปกรณ์ เครือ่ งมือ เพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 มีกำรซักซ้อมรับเหตุฉกุ เฉินในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนเข้ำใจในขั้นตอนกำร
ด ำเนิ น งำน เช่น กำรซัก ซ้อ มกำรดับ เพลิ ง
เป็ นต้น

 กำรแต่งกำยของพนักงำนต้องรัดกุมและ
สวมใส่ อุ ป กรณ์คุ้ม ครองควำมปลอดภัย
อย่ ำ งเหมำะสม เช่ น หมวกนิ ร ภัย เข็ ม ขั ด
นิรภัยสำหรับพนักงำนที่ทำงำนในที่สูง เป็ น
ต้น
 มีกำรฝึ กอบรมให้ควำมรู ก้ ับ พนักงำนถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีกำรปฏิบตั ิ เพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัตเิ หตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2564
ประเภทอุบัติเหตุ
ชน เฉี่ยว กระแทก โดนบำดจำกวัสดุทกุ ชนิด
วัสดุหล่นทับ
ถูกหนีบ หรือจับเข้ำไว้ระหว่ำงวัตถุ 2 ชิน้
กำรพลัดตก
กระแสไฟฟ้ำ
สัมผัสสำรพิษ / รังสีตำ่ ง ๆ
สัมผัสกับอุณหภูมิสงู หรือต่ำเกินไป
ออกแรงเกินกำลัง
อุบตั ิเหตุอื่นๆ
รวม

จานวนครั้งทีเ่ กิดอุบัติเหตุ (ครัง้ )
29
23
5
15
1
1
1
15
29
109

จำกตำรำงแสดงสถิติกำรเกิดอุบตั ิเหตุพบว่ำในปี 2564 เกิดอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรก่อสร้ำงทัง้ สิน้ 109 ครัง้ จึงทำให้
มีอตั รำกำรบำดเจ็บถึงขัน้ หยุดงำน (LTIR/LTIFR) เกิดอุบตั ิเหตุตอ่ หนึง่ ล้ำนชั่วโมงที่รอ้ ยละ 0.01 ซึ่งเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่
ไม่เกินร้อยละ 0.03 โดยส่วนมำกอุบัติเหตุที่เกิ ดขึน้ เป็ นเพียงเหตุกำรณ์เล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บที่รุนแรงที่จะ
ก่อให้เกิดกำรหยุดชะงัก ปิ ดไซต์งำนก่อสร้ำง หรือต้องหยุดกำรดำเนินธุรกิจ
ทัง้ นี ้ บริษัทพยำยำมป้องกันและเน้นยำ้ แนวทำงปฏิบตั ิกำรทำงำนที่ปลอดภัยอย่ำงสม่ำเสมอ โดยให้เจ้ำหน้ำที่
ควำมปลอดภัยวิชำชีพแจ้งแผนปฏิบตั ิงำน ชีแ้ จงจุดเสี่ยง ติดป้ำยกำกับหรืออันตรำยแก่พนักงำนก่อนเริ่มปฏิบตั ิงำนในแต่
ละวัน เพื่อลดจำนวนครัง้ ของกำรเกิดอุบตั ิเหตุ และคงไว้ซงึ่ ควำมปลอดภัยของชีวิตพนักงำนทุกคน
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การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
นอกจำกบริ ษั ท จะตระหนัก ถึ ง อำชี ว อนำมัย ควำม
ปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนแล้วนัน้ บริษัท
ยังเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริม พัฒนำ และปรับปรุ ง
คุณภำพชีวิตของคนงำนก่อสร้ำง โดยในปี 2564 นีบ้ ริษัท
ยัง คงมุ่งเน้น ที่ก ำรสร้ำงสถำนที่พัก อำศัย (Camp) ของ
แรงงำนรำยวั น ให้ มี ค วำมคงทนแข็ ง แรง มี ค วำม
สะดวกสบำยในกำรพักอำศัย นอกจำกนัน้ บริษัทยังมีกำร
ด ำเนิ น กำรเพื่ อ มำตรฐำนด้ ำ นอำชี ว อนำมั ย และ
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ ภำยในบ้ำนพักคนงำน ดังนี ้
 มี ก ำรจัด ท ำบัญ ชี ร ำยชื่ อ คนงำนที่ พัก อำศัย ในแต่ละ
ห้องพัก เพื่อดูแลควำมเป็ นอยูแ่ ละควำมเรียบร้อยของคนงำนก่อสร้ำง
 สร้ำงห้องอำบนำ้ และห้องนำ้ แยกชำยหญิงออกจำกกัน
 จัดให้มีพอ่ บ้ำนคอยดูแลควำมเรียบร้อยภำยในบ้ำนพักคนงำน
 ติดตัง้ ป้ำยประกำศกฎระเบียบในกำรอยูอ่ ำศัยร่วมกัน
 ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็ นประจำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ รวมถึงมีกำรอบรมกำรใช้ถงั ดับเพลิงที่ถกู ต้องให้กบั คนงำน
 ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลงเป็ นประจำอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้
 จัดสรรพืน้ ที่สำหรับให้คนงำนพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬำ เพื่อเป็ นกำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีในกำรอยูร่ ว่ มกัน

“ซินเท็ค การ์ดอย่าตก”
โดยบริษัทได้ทำกำรกำชับด้ำนบ้ำนพัก คนงำนก่อสร้ำงถึงมำตรกำร “กำร์ดอย่ำตก” เพื่อป้องกันเชือ้ โควิด -19
ระบำด โดยเมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2564 หัวหน้ำฝ่ ำยสิง่ แวดล้อมและเจ้ำหน้ำที่ จำกสำนักงำนเขตห้วยขวำง ลงพืน้ ที่ตรวจ
ตรำบ้ำนพักคนงำนที่กำแพงเพชร 7 เพื่อตรวจสอบถึง วิธีกำรปฏิบตั ิ และนโยบำยในกำรป้องกัน ซึ่ง บริษัทดำเนินกำรทำ
ควำมสะอำดที่พกั อำศัยและรถโดยสำรอย่ำงสม่ำเสมอด้วยนำ้ ยำฆ่ำเชื อ้ และออกกฎระเบียบให้คนงำนสวมหน้ำกำก
อนำมัยตลอดเวลำ ซึ่งสะท้อนว่ำบริษัทให้ควำมใส่ใจในอำชีวอนำมัยของคนงำน และให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรชุมชน
และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
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ในปี 2564 บริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยของพนักงำนและผูถ้ ือหุน้ โดยในงำนประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ที่จดั ขึน้ ที่หอ้ งประชุมสำนักงำนใหญ่ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 ก่อนวันประชุม
พนักงำนร่วมมือทำควำมสะอำดด้วยนำ้ ยำฆ่ำเชือ้ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอลล์ และนำเครื่องกรองอำกำศติดตัง้ ภำยในห้อง
ประชุม รวมถึงจัดตัง้ เจลแอลกอฮอลล์ไว้บริกำรตำมจุดต่ำงๆ ตำมมำตรกำรกำรป้องกันจำกภำครัฐ

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
นโยบายการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนำศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สงู ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงำนสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพและฝึ กอบรม
พนักงำน โดยแบ่งหมวดหมูก่ ำรฝึ กอบรมตำมทักษะ และควำมรูท้ ี่พนักงำนจำเป็ นในกำรทำงำน 5 หมวด ดังนี ้
1) หมวดวิชำพืน้ ฐำนสำหรับพนักงำนใหม่ เพื่อให้พนักงำนที่เข้ำใหม่ได้ทำกำรเรียนรู แ้ ละปรับตัว ให้เข้ำกับ
วัฒนธรรมขององค์กร เช่น หลักสูตรแนวทำงปฏิบตั ิงำนของพนักงำนใหม่ เป็ นต้น นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีกำรแต่งตัง้ buddy
ซึง่ เป็ นตัวแทนจำกส่วนงำนที่พนักงำนใหม่สงั กัด ทำหน้ำที่ดแู ลพนักงำนใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงำนใหม่ได้
มีกำรปรับตัวเข้ำกับบริษัทได้อย่ำงรำบรืน่ ยิ่งขึน้
2) หมวดวิชำตำมกลุ่มอำชีพ สำหรับพนักงำนซึ่งแยกตำมสำยอำชี พ เช่น หลักสูตรกำรควบคุมคุณภำพงำน
ก่อสร้ำงอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักสูตรสร้ำงเสริมประสิทธิ ภำพผูค้ วบคุมงำนช่ำงเหล็กในงำนก่อสร้ำง (อำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก) 2 - Bar Cut List เป็ นต้น
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3) หมวดวิชำด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวหน้ำ
งำน หลักสูตรคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เป็ นต้น
4) หมวดวิชำพัฒนำภำวะผูน้ ำสำหรับพนักงำนระดับหัวหน้ำงำน ผูบ้ ริหำรทุกระดับ เช่น หลักสูตรทักษะกำรเป็ น
หัวหน้ำงำนที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็ นต้น
5) หมวดวิชำพัฒนำตนเอง เช่น หลักสูตรกำรพัฒนำควำมคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน (Positive
Thinking) หลักสูตรกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรทำงำน (Creative Idea @ Work) เป็ นต้น
ข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน
เป้ำหมำยชั่วโมงกำรอบรมภำยในปี 2564

10 ชั่วโมง/คน/ปี

จำนวนชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ยที่เกิดขึน้ จริง

11 ชั่วโมง/คน/ปี

นับเป็ นควำมสำเร็จ

ร้อยละ 100

ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้จัดหลักสูตรกำรอบรมภำยใน (Training In-House) 13 หลักสูตร 34 รุ ่น และส่ง
พนักงำนไปฝึ กอบรมกับสถำบันภำยนอกจำนวน 22 หลักสูตร 22 รุน่ รวมเป็ นจำนวนทัง้ หมด 56 รุน่ ซึง่ ครอบคลุมพนักงำน
ระดับปฏิบตั ิกำร ระดับอำวุโส และระดับผูบ้ ริหำร
จานวนหลักสูตรการฝึ กอบรม ประจาปี 2564
การฝึ กอบรม
หลักสูตรฝึ กอบรมภำยใน (In-House Training)
หลักสูตรฝึ กอบรมกับสถำบันภำยนอก (Public Training)
รวม

จานวนหลักสูตร
13
22
35

จานวนรุ ่น
34
22
56

ข้อมูลการฝึ กอบรมของพนักงานแยกตามระดับ
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหำร
ระดับอำวุโส
ระดับปฏิบตั ิกำร
รวม

จานวนพนักงานที่มีสิทธิ์
เข้าอบรมทัง้ หมด (คน)

จานวนพนักงาน
ทีเ่ ข้ารับการอบรม(คน)

114
262
477
853

47 (41.23%)
99 (37.79%)
235 (49.06%)
381 (44.67%)

ซึ่ ง บริ ษั ท ได้ก ำหนดเป้ ำ หมำยเชิ ง ปริ ม ำณของจ ำนวนผู้เ ข้ำ อบรมหลัก สูต รต่ ำ งๆ เป็ นจ ำนวนไม่ ต่ ำ กว่ ำ
ร้อยละ 50 จำกจำนวนพนักงำนที่มีสิทธิ์เข้ำอบรมในแต่ละหลักสูตร แต่ปีที่ผ่ำนมำมีจำนวนพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมทัง้ สิน้
381 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.67 ของพนักงำนทัง้ หมด เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ทำให้ไม่
สำมำรถดำเนินกำรจัดอบรมได้ตำมแผนงำน เนื่องจำกต้องดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐในกำรยกเลิกกำรประชุมสัมมนำ
และลดจำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมกำรอบรมแต่ละรุน่ ลง
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โดยปี 2564 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเฉพำะด้ำนกำรฝึ กอบรมของพนักงำนที่มีสิทธิ์เข้ำอบรมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 436,012
บำท แบ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมภำยใน 235,140 บำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมภำยนอก 200,872 บำท แล้วยังมีกำร
วำงงบประมำณสำหรับปี 2565 มู ลค่ำ 4,000,000 บำท เพื่อนำมำพัฒนำ ส่งเสริมศักยภำพของพนักงำนได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพต่อไป โดยมุง่ เน้นในกำรจัดกำรเรียนรูผ้ ำ่ นแพลตฟอร์มออนไลน์ ในลักษณะ Micro Learning ให้มำกยิ่งขึน้
การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึ กอบรม
บริษัทมีกำรกำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณในกำรประเมินควำมพึงพอใจของพนักงำนภำยหลังจำกกำรฝึ กอบรม
หลักสูตรต่ำงๆ โดยต้องได้ควำมพึงพอใจไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 85 โดยมีหวั ข้อในกำรประเมิน ดังนี ้
1) ควำมเหมำะสมของหลักสูตร เนือ้ หำสำระของหลักสูตร
2) เอกสำรและอุปกรณ์ประกอบกำรฝึ กอบรม
3) ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร
4) ควำมพึงพอใจในกำรบริกำร ควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนในกำรเข้ำฝึ กอบรม
5) เวลำที่ใช้ในกำรฝึ กอบรม
ในปี 2564 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรฝึ กอบรมหลักสูตรต่ำงๆ อยู่ที่รอ้ ยละ 85.82 ถือเป็ นควำมสำเร็จ
ร้อยละ 100 ซึง่ บริษัทจะนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรที่ใช้ในกำรอบรมต่อไป

กำรอบรมพนักงำนที่บริษัท / กำรอบรมผ่ำนระบบออนไลน์
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โครงการ เรียนจบมีงานทากับ Syntec
บริษัทได้เริม่ ดำเนินโครงกำรมำแล้ว 7 ปี ตัง้ แต่ปี 2556-2562 มีจำนวน นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรทัง้ สิน้ 267 คน
ซึ่งบำงส่วนได้ลำออกเพื่อไปศึกษำต่อ หรือ หำประสบกำรณ์ในกำรทำงำนเพิ่มเติม ทำให้คงเหลือพนักงำนของบริษัทที่มำ
จำกโครงกำรดังกล่ำว 135 คน หรือร้อยละ 51 ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยในปี 2564 บริษัทได้ชะลอกำรจัด
โครงกำรดังกล่ำวออกไป เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19
โครงการ Syntec Academy
แรงงำนถือเป็ นปั จจัยที่สำคัญยิ่งต่อกำรดำเนินธุรกิจก่อสร้ำงของบริษัท โดยเฉพำะแรงงำนที่มีทกั ษะควำมรู ้ ควำม
ชำนำญและควำมเชี่ยวชำญ บริษัทจึงได้ทำโครงกำร “Syntec Academy” ซึ่งดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 โดย
จุดประสงค์ของโครงกำรดังกล่ำว เพื่อยกระดับฝี มือแรงงำนและพัฒนำบุคลำกรในสำยงำนก่อสร้ำงของบริษัท ทัง้ ส่วนที่เป็ น
แรงงำนของบริษัทเอง และส่วนที่เป็ นแรงงำนจำกคูค่ ำ้ เพื่อให้กำรทำงำนเป็ นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน
โดยในปี 2564 ที่ผำ่ นมำ ได้ทำกำรอบรมพัฒนำฝี มือแรงงำนในหลักสูตรดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

หลักสูตร
ปรับพืน้ ฐำนในกำรทำงำนก่อสร้ำง
ช่ำงปูน (งำนก่อ-ฉำบ)
ช่ำงปูกระเบือ้ ง
ช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำรระดับ 1
กำรประกอบนั่งร้ำนเหล็ก
งำนสถำปั ตย์องค์รวม (Fast Fix)
ทักษะกำรปฏิบตั ิงำนช่ำงสำรวจ (Survey)
ช่ำงเชื่อมอำร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1
ทักษะกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง –องค์รวม(For Supervisors)
Crawler Crane / Model SCC750A By SANY 01
กำรใช้ และบำรุงรักษำรถขุด -ไฮดรอลิค
กำรใช้งำนกระเช้ำไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย (Gondola)
กำรใช้นำ้ มัน และสำรหล่อลื่น -สำหรับเครือ่ งจักรกล
กำรใช้รถเครน และกำรซ่อมบำรุง
กำรบังคับปั้นจั่นอย่ำงถูกต้อง และปลอดภัย (ขับเครน)
ผูข้ บั รถยก และมำตรฐำนควำมปลอดภัยกำรใช้รถยก
ผูค้ วบคุม กำรใช้งำนปั้นจั่น (ควบคุมเครน)
ผูบ้ งั คับลิฟท์โดยสำร และขนส่งวัสดุ (Passenger Hoist)
ผูใ้ ห้สญ
ั ญำณ และผูย้ ดึ เกำะวัสดุ งำนปั้นจั่น (บอกเครน)
กำรปฏิบตั ิงำนช่ำงปูนพืน้ ฐำน
กำรดับเพลิงขัน้ ต้น (ทีมแค้มป์ )
ควำมปลอดภัยกำรทำงำนบนที่สงู
จานวนพนักงานทีเ่ ข้าอบรมทัง้ หมด (คน)

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

2561
38 รุน่
3 รุน่
3 รุน่
2 รุน่
3 รุน่
5 รุน่
2 รุน่

1,184

จานวนรุ ่น / ปี
2562
2563
36 รุน่
40 รุน่
3 รุน่
5 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
2 รุน่
3 รุน่
3 รุน่
4 รุน่
3 รุน่
2 รุน่
3 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
3 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
3 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
2 รุน่
1 รุน่
3 รุน่
9 รุน่
1 รุน่
1,221

985

2564
1 รุน่

1 รุน่
2 รุน่
2 รุน่
3 รุน่
1 รุน่
1 รุน่
251
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เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด (COVID-19) ในปี 2564 ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดฝึ ก
ฝี มือแรงงำนได้ตำมแผนงำน ที่วำงเป้ำหมำยไว้ 1,000 คน/ปี เนื่องจำกต้องดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐในกำรยกเลิกกำร
ประชุมสัมมนำ และลดจำนวนพนักงำนที่เข้ำร่วมกำรอบรมแต่ละรุ น่ ลง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค
โดยเฉพำะกำรปิ ดแคมป์ พักคนงำน ซึ่งกำรอบรมพัฒนำฝี มือแรงงำน ต้องดำเนินกำรจัดอบรมทัง้ ทฤษฎีและปฏิบตั ิ จึงไม่
สำมำรถดำเนินกำรจัดผ่ำนระบบออนไลน์ได้

ภำพกำรฝึ กอบรมทักษะฝี มือในด้ำนต่ำงๆ
ทัง้ นี ้ จำกกำรติดตำมผลที่บริษั ทได้จดั ทำโครงกำรดังกล่ำว พบว่ำ บริษัทมีแรงงำนในสำยงำนก่อสร้ำงที่มีควำม
เชี่ยวชำญ มีควำมสำมำรถ และปรับปรุ งประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่ดีขนึ ้ ทัง้ ในด้ำนปริมำณและคุณภำพ ซึ่งเป็ นสำเหตุ
สำคัญที่ทำให้บริษัทลดข้อผิดพลำด ลดวัสดุ เวลำ และต้นทุนต่ำงๆ ในกำรทำงำนได้ดียิ่งขึน้ จึงสร้ำงโอกำสในกำรทำกำไร
จำกกำรดำเนินงำนให้สงู ขึน้ ด้วยเช่นกัน และในส่วนของตัวพนักงำนเองเมื่อผ่ำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนใน
แต่ละขัน้ แล้ว จะมีโอกำสในกำรเติบโตในสำยงำนของตน ด้วยกำรเลื่อนขัน้ เลื่อนตำแหน่ง และได้รบั ค่ำตอบแทนที่สงู ขึน้
ตำมไปด้วย ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพนักงำนรำยนัน้ ๆ ได้ตอ่ ไป
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2) ลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ธุรกิจก่อสร้ำงถือเป็ นธุรกิจหลักของบริษัท ดังนัน้ ลูกค้ำหลักของบริษัทจึงเป็ นบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ท่วั ไป
โดยเฉพำะบริษัทชัน้ นำของประเทศที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัดที่มีชื่อเสียง
และฐำนะกำรเงินมั่นคง รวมถึงงำนก่อสร้ำงของหน่วยงำนรำชกำร ซึง่ บริษัทจะดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมเงื่อนไขที่ได้ตกลงทำ
สัญญำกันไว้กบั ลูกค้ำของบริษัท
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินกำรอย่ำงดีที่สดุ เพื่อให้ลกู ค้ำได้รบั ผลงำนที่มีคณ
ุ ภำพ ซึ่งบริษัทมีกำรตรวจสอบคุณภำพ
ของผลงำนให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรียนเกี่ยวกับผลงำน และกำร
บริกำรของบริษัทผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้เต็มที่ นอกจำกนีย้ งั กำหนดให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนต้องรักษำควำมลับของ
ลูกค้ำ และไม่นำควำมลับของลูกค้ำไปใชประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบเพื่อคงไว้ซึ่งควำมพึงพอใจของ
ลูกค้ำเป็ นสำคัญ
กำรก่อสร้ำงที่
มีคณ
ุ ภำพ

กำรควบคุม
ค่ำใช้จ่ำย

กำรบริหำร
เวลำ

กำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์
กับลูกค้ำ

แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำนัน้ หน้ำที่สำคัญของบริษัทในกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำคือกำร
ก่ อ สร้ำ งที่ มีคุณ ภำพตำมที่ ลูกค้ำต้อ งกำร ทั้ง นี ก้ ำรสร้ำงควำมพึงพอใจของลูก ค้ำจึงเป็ นปั จจัยสำคัญ ของกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ สำหรับแนวทำงสำคัญที่บริษัทนำมำใช้ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำมีดว้ ยกัน 3 ด้ำน ได้แก่
กำรก่อสร้ำงที่มีคณ
ุ ภำพ, กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำย และกำรบริหำรเวลำ
1) กำรก่อสร้ำงที่มีคุณภำพ บริษัทมุ่งเน้นกำรก่อสร้ำงที่ถูกต้องตำมหลักวิชำชี พวิศวกรรม รวมถึงมีกำรน ำ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้เกิดผลงำนตรงตำมควำมต้องกำรและเป็ นที่พงึ พอใจของลูกค้ำ
2) กำรควบคุมค่ำใช้จำ่ ย บริษัทจะบริหำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสม เป็ นไปตำมแผนงำนที่ลกู ค้ำวำงไว้
เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถแข่งขันในธุรกิจได้
3) กำรบริหำรเวลำ บริษัทจะส่งมอบงำนให้กบั ลูกค้ำตรงตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ในสัญญำกำรว่ำจ้ำง
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (เจ้าของโครงการ)
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จดั ให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ำ (เจ้ำของ
โครงกำรที่วำ่ จ้ำงให้บริษัทดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร) ทัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อได้รบั ทรำบถึงประเด็นปั ญหำและอุปสรรค
ในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง ตัง้ แต่เริ่มรับงำนจนกระทั่งส่งมอบงำนให้ลกู ค้ำ เพื่อนำมำวิเครำะห์หำสำเหตุ พร้อมกำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำปรับปรุ งแก้ไขให้ดีขึน้ อีกทัง้ เจ้ำของโครงกำรก็จะได้รบั ประโยชน์จำกกำรดำเนินงำนที่มีคณ
ุ ภำพ ทันเวลำ
ด้วยรำคำที่เหมำะสม และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของสัญญำกำรจ้ำงงำน ซึ่งกำรวัดระดับควำมพึงพอใจดังกล่ำวจะจัดทำปี
ละ 2 ครัง้ คือในช่วงเดือนมิถนุ ำยนและธันวำคมของทุกปี
แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจ / การพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ
บริษัทได้ดำเนินกำรตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO9001:2008 มำใช้ในกำรรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
รวมทัง้ ทบทวนกำรดำเนินกำรตัง้ แต่ก่อนเริ่มทำสัญญำรับงำน ระหว่ำงดำเนินกำร และช่วงหลังกำรส่งมอบงำน ทัง้ นีล้ กู ค้ำ
หรือผูว้ ำ่ จ้ำงจะได้รบั กำรปฏิบตั ิตำมพันธะสัญญำ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพในกำรทำงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนก่อสร้ำงสำเร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ตำมข้อกำหนดด้ำนกำรก่อสร้ำง และตำมกำหนดเวลำที่ระบุในสัญญำ
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ยัง คงมุ่ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นำศัก ยภำพและรัก ษำมำตรฐำนกำรด ำเนิ น กำรด้ำ นต่ำ งๆ อย่ ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถ โดยอยู่ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อม สร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำบริษัทเข้ำสู่ระบบบริหำร
คุณภำพ ISO9001:2015 เมื่อมีกำรประกำศใช้อย่ำงเป็ นทำงกำรจำกหน่วยงำนควบคุมต่อไป
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทจัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของเจ้ำของโครงกำรที่วำ่ จ้ำงให้บริษัทดำเนินกำรก่อสร้ำง โดยได้กำหนด
เป้ำหมำยของคะแนนควำมพึงพอใจของลูกค้ำต้องไม่ต่ำกว่ำ 3 คะแนน ทัง้ นีก้ ำรทำแบบประเมินดังกล่ำวเพื่อที่บริษัทจะ
ได้รบั ทรำบถึงประเด็นปั ญหำและอุปสรรคระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำง ตัง้ แต่เริ่มรับงำนจนกระทั่งส่งมอบงำนให้ลกู ค้ำเพื่อ
นำมำวิเครำะห์หำสำเหตุพร้อมกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุ งแก้ไขให้ดีขนึ ้ ซึ่งกำรวัดระดับควำมพึงพอใจจะจัดทำ
ปี ละ 2 ครัง้ ในช่วงเดือนมิถนุ ำยนและธันวำคมของทุกปี
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจาปี 2564
หัวข้อการประเมิน
1. กำรประเมินขณะกำลังดำเนินงำนก่อสร้ำง
1) ควำมพร้อมของบุคลำกรในกำรทำงำน
2) ควำมพร้อมของเครื่องจักรในกำรทำงำน
3) ควำมพร้อมของวัสดุในกำรทำงำน
4) ควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง
4.1) กำรคลุมอำคำร, แผง Protection
4.2) กำรป้องกันกำรตกจำกที่สงู , รำวกันตก
5) สภำพแวดล้อมในกำรก่อสร้ำง
5.1) กำรควบคุมเสียงไม่ให้เกินมำตรฐำนที่ยอมให้ได้
5.2) กำรควบคุมฝุ่ นไม่ให้เกินมำตรฐำนที่ยอมให้ได้
5.3) ควำมสะอำดในพืน้ ที่หน่วยงำน
คะแนนเฉลี่ยระหว่างการก่อสร้าง
แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

รอบมิถุนายน 64
*จานวนผู้
คะแนน
ประเมิน

รอบธันวาคม 64
*จานวนผู้
คะแนน
ประเมิน

31
31
31

3.1
3.3
3.1

28
28
28

3.2
3.7
3.5

30
30

3.0
2.8

26
27

3.2
3.0

31
31
31

3.1
3.2
2.9
3.06

28
28
28

3.3
3.3
3.1
3.28
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หัวข้อการประเมิน
2. กำรประเมินเมื่อกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
1) กำรก่อสร้ำงเป็ นไปตำมรูปแบบและมำตรฐำนงำน
2) วัสดุท่ใี ช้ในงำนก่อสร้ำงถูกต้องตำมข้อกำหนด
3) ส่งมอบงำนตรงตำมกำหนดสัญญำ
4) มีกำรตรวจสอบผลงำนให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงำน
5) ควำมพึงพอใจในผลงำนที่ส่งมอบ
คะแนนเฉลี่ยก่อสร้างแล้วเสร็จ
3. กำรประเมินภำยหลังกำรส่งมอบงำนแล้ว (อยู่ในช่วงรับประกันผลงำน)
1) มีกำรดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขงำนตำมกำหนดเวลำ
2) มีกำรติดตำมสอบถำมกำรใช้ส่งิ ก่อสร้ำงที่ส่งมอบ
คะแนนเฉลี่ย

รอบมิถุนายน 64
*จานวนผู้
คะแนน
ประเมิน

รอบธันวาคม 64
*จานวนผู้
คะแนน
ประเมิน

16
16
16
16
15

3.0
3.3
2.6
2.7
2.9
2.90

18
18
18
18
17

3.3
3.7
3.0
3.0
3.1
3.22

8
8

2.9
3.1
3.00

10
10

3.4
3.5
3.45

หมำยเหตุ : จำนวนผูป้ ระเมิน หมำยถึง จำนวนเจ้ำของโครงกำรที่มีสถำนะของกำรก่อสร้ำงแตกต่ำงกันไป ตำมควำมคืบหน้ำของงำนในช่วงเวลำนัน้ ๆ

กำรให้ควำมหมำยของระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ระดับควำมพึงพอใจ 4.0 – 3.1 หมำยถึง อยูใ่ นเกณฑ์ที่ตอ้ งรักษำมำตรฐำนไว้
ระดับควำมพึงพอใจ 3.0 – 2.1 หมำยถึง อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ แต่ตอ้ งปรับปรุงกำรทำงำน
ระดับควำมพึงพอใจ 2.0 – 1.1 หมำยถึง อยูใ่ นเกณฑ์ต่ำกว่ำที่กำหนดต้องปรับปรุงกำรทำงำนอีกมำก
ระดับควำมพึงพอใจ 1.0 – 0.0 หมำยถึง อยูใ่ นเกณฑ์ขนั้ วิกฤติตอ้ งเปลีย่ นแปลงระบบทำงำนใหม่
จำกตำรำงแสดงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำประจำปี 2564 ในรอบเดือนมิถุนำยน พบว่ำคะแนน
เฉลี่ยของกำรประเมินขณะดำเนินกำรก่อสร้ำงอยูท่ ี่ 3.06 กำรประเมินเมื่อกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จอยูท่ ี่ 2.90 และ
กำรประเมินภำยหลังส่งมอบงำนแล้ว(อยูใ่ นช่วงรับประกันผลงำน) อยูท่ ี่ 3.00 ซึง่ คะแนนควำมพึงพอใจที่บริษัทได้รบั นัน้ อยู่
ในเกณฑ์ที่ตอ้ งรักษำมำตรฐำนไว้
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้นำข้อเสนอแนะ ข้อติชมต่ำงๆ จำกเจ้ำของโครงกำรที่ทำกำรประเมิน ยกตัวอย่ำงเช่น ควรมีกำร
ปรับปรุงควำมเรียบร้อยเป็ นระเบียบในกำรกองวัสดุที่ใช้ยงั คงใช้งำนต่อและที่ไม่ได้ใช้งำนแล้ว เรือ่ งควำมสะอำดในโครงกำร
ให้สะอำดอย่ำงสม่ำเสมอ ควรกวดขันเรื่องระบบควำมปลอดภัยในหน่วยงำนให้เข้มงวด เป็ นต้น และในกำรประเมินผล
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำในรอบเดือนธันวำคมจะเห็นได้วำ่ ควำมพึงพอใจของเจ้ำของโครงกำรเฉลี่ยอยู่ที่ 3.45 ซึ่งมำกกว่ำ
กำรประเมินในรอบเดือนมิถนุ ำยน เนื่องจำกบริษัทได้ทำกำรปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่องตำมที่เจ้ำของโครงกำรได้ทำกำร
เสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
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3) คู่ค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับคู่คำ้ ทำงธุรกิจ และดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ด้วยควำม
โปร่งใส สุจริต ถูกต้องตำมกฎหมำย พัฒนำกระบวนกำรทำงำนเพื่อสร้ำงคุณค่ำร่วมกันกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย ด้วยกำร
บริหำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำน (Supply Chain) ที่คำนึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับกิจกำร (Environment,
Social, Governance : ESG) ที่เป็ นกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโอกำสและควำมเสี่ยงที่ครบทุกมิติของกำรดำเนินธุรกิ จ ซึ่ง
ผลลัพธ์จะนำไปสูก่ ำรสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำระยะยำวร่วมกับคูค่ ำ้ รวมถึงกำรเพิ่มควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน ด้วยเหตุนี ้
บริษัท จึงได้จดั ทำจรรยำบรรณคูค่ ำ้ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขึน้ เพื่อให้คคู่ ำ้ ใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิและดำเนินงำนต่อไป
ซึ่งบริษัทยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรมต่อคู่คำ้ ทำงธุรกิจ โดยจะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ในห่วงโซ่อุปทำน
ทุกรำย ด้วยกระบวนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและเงื่อนไขสัญญำหรือข้อตกลงที่อยูบ่ นพืน้ ฐำนของกำรได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
ต่อทัง้ สองฝ่ ำย หลีกเลีย่ งกำรเลือกปฏิบตั ิ หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยยึดมั่นหน้ำที่ที่พงึ มีตอ่ คูค่ ำ้ รวมถึงกำรช่วย
ให้ควำมรู ้ พัฒนำศักยภำพและมุ่งกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนในระดับสำกล ควบคู่ไปกับประเด็นด้ำนจริยธรรม
ทำงธุรกิจ กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีวอ
นำมัย กำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชน และกำรรักษำสิง่ แวดล้อม รวมถึงติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนำองค์ควำมรู ้
ในกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันได้เป็ นอย่ำงดี
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตัง้ ใจที่จะวำงมำตรฐำนกำรดำเนินงำนให้เหนือข้อบังคับกฎหมำย โดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถ
ผลักดันให้ค่คู ำ้ มีแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค เพื่อให้ ค่คู ำ้
สำมำรถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทได้อย่ำงยั่งยืนเช่นกัน สำมำรถศึกษำข้อมูลของจรรยำบรรณธุรกิจเพื่อพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
https://www.synteccon.com/corporate-governance.php#
แนวปฏิบตั ิ
1) สือ่ สำรและให้คคู่ ำ้ ที่สำคัญรับทรำบและปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณคูค่ ำ้ เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท
2) ตรวจประเมินคูค่ ำ่ ด้ำนสิง่ แวดล้อม สังคม และกำรกำกับดูแลทีด่ ี (ESG) อย่ำงสม่ำเสมอ
3) ติดตำมประสิทธิภำพกำรทำงำนของคูค่ ำ้ ผ่ำนกำรประเมินตนเองของคูค่ ำ้ รำยปี
4) จัดทำระบบกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำน ซึง่ ครอบคลุมกระบวนกำรคัดเลือกคูค่ ำ้ กำรติดตำมตรวจสอบ
และกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของคูค่ ำ้
5) สือ่ สำรให้คคู่ ำ้ ในระดับปฏิบตั กิ ำรรับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนที่บริษัท คำดหวังเพื่อให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
ของบริษัทฯ
6) สือ่ สำรให้คคู่ ำ้ รับทรำบและเข้ำใจถึงผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนที่อำจจะเกิดขึน้ จำกกำรดำเนินงำน
7) ติดตำมตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมดที่ได้รบั ผ่ำนช่องทำงกำรร้องเรียน (Whistle blowing Channel)
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า

กำรระบุค่คู ำ้

• คู่คำ้ หลัก

รำยสำคัญ

• คู่คำ้ รอง

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

กำรระบุ
ควำมเสี่ยง

• สิ่งแวดล้อม

จำกคู่คำ้

• กำรกำกับกิจกำร

• สังคม

กำรบริหำร
และติดตำม
ควำมเสี่ยง

• คู่คำ้ ประเมินตนเอง
• ตรวจเยี่ยมหน้ำงำน

กำรรำยงำน
• รำยงำนประจำปี
และ
กำรเปิ ดเผย • เว็บไซต์บริษัท
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1) การระบุคู่ค้ารายสาคัญ
บริษัทฯ มีแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ต่อคู่คำ้ ทัง้ รำยเก่ำและรำยใหม่ ด้วยกำรจัดกลุม่ คู่คำ้ เป็ นประเภท
ต่ำงๆ ดังนี ้
•คู่คำ้ หลัก หมำยถึง คู่คำ้ ที่มียอดค่ำใช้จ่ำยสูง สินค้ำทดแทนยำก วัตถุดิบหลักในกำรผลิตสินค้ำตำมกลยุทธ์ หรือ
ในกรณีที่สญ
ู เสียคูค่ ำ้ ดังกล่ำวจะส่งผลต่อควำมเสีย่ งในระดับสูงถึงสูงมำก ซึง่ บริษัทมีแผนที่จะจัดทำแบบประเมินคูค่ ำ้ และ
ต้องจัดกำรเยี่ยมชม ตรวจสอบมำตรฐำน และร่วมกันวำงแผนลดควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำง
ยั่งยืนของคู่คำ้ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำคู่คำ้ เหล่ำนี ้ จะสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบอย่ำง
รุนแรงได้
•คูค่ ำ้ รอง หมำยถึง คูค่ ำ้ ที่มียอดค่ำใช้จ่ำยปำนกลำงหรือต่ำ และไม่อยู่ในกลุม่ คูค่ ำ้ หลัก ซึง่ บริษัทมีแผนที่จะจัดทำ
แบบประเมินคู่คำ้ ตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำงยั่งยืนของคู่คำ้ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำคู่คำ้ เหล่ำนี ้ จะสำมำรถร่วมเป็ นส่วนหนึง่
ของกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อปุ ทำนของบริษัทฯ ได้เป็ นอย่ำงดี
แนวทางในการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเป็ นธรรม
1) วำงแผนกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงร่วมกับฝ่ ำยบริหำรและผูจ้ ดั กำรโครงกำรที่ได้รบั มอบหมำยให้บริหำรโครงกำรที่เปิ ดขึน้ ใหม่

2) คัดเลือกผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรจำกบัญชีรำยชื่อผูข้ ำย บัญชีรำยชื่อผูใ้ ห้บริกำร ตำมบัญชีรำยชื่อที่ฝ่ำยจัดซือ้ มีอยู่

3) จัดส่งรำยละเอียดควำมต้องกำรวัสดุอปุ กรณ์/บริกำร ให้ผขู้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำร พร้อมระบุกำหนดเวลำกำรนำเสนอรำคำ

4) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรเสนอรำคำ สรุปเปรียบเทียบรำคำและเงื่อนไขที่ผขู้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรแต่ละรำยเสนอมำ
5) ฝ่ ำยจัดซือ้ หำรือกับฝ่ ำยบริหำรและผูจ้ ดั กำรโครงกำรเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องให้ตรงกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
และเจรจำต่อรองรำคำและเงื่อนไขกับผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำร
6) สรุปผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรที่เสนอรำคำและเงื่อนไขที่ดีที่สดุ พร้อมให้ควำมเห็นเสนอขออนุมตั ิตอ่ ผูบ้ ริหำร โดยดำเนินกำรออกใบสั่ง
ซือ้ ให้กบั ผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรที่ได้รบั กำรคัดเลือก และประสำนงำนระหว่ำงผูจ้ ดั กำรโครงกำรกับผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำร เพื่อทำควำมเข้ำใจ
และวำงแผนกำรจัดส่งสินค้ำและกำรเข้ำทำงำน

ทัง้ นีบ้ ริษัทจะคัดเลือกผูข้ ำย/ผูใ้ ห้บริกำรทัง้ จำกผูผ้ ลิตโดยตรงและตัวแทนจำหน่ำย โดยเป็ นกำรเปิ ดกว้ำงให้ผขู้ ำย/
ผูใ้ ห้บริกำรทุกรำยแข่งขันในเรื่อง คุณภำพ รำคำ และเงื่อนไขภำยใต้กฎเกณฑ์เดียวกันด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้
เพื่อให้บริษัทได้รบั วัสดุอปุ กรณ์ กำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัทมำกที่สดุ
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• งำนด้ำนบัญชี ดูแลรับผิดชอบในส่วนของระบบบัญชี งำนภำษี อำกรต่ำงๆ กำรจัดทำรำยงำนกำรเงินต่ำงๆ
เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหำรและองค์กรภำยนอก เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• งำนด้ำนกำรเงิน ดูแลรับผิดชอบในกำรจัดหำเงินทุนหมุนเวียนในโครงกำรก่อสร้ำง กำรทำหนังสือคำ้ ประกัน
รวมถึงกำรติดตำมเรียกเก็บเงินตำมสัญญำก่อสร้ำง และกำรจ่ำยเงินแก่ Supplier ต่ำงๆ
• งำนด้ำนพัฒนำธุรกิจ ดูแลรับผิดชอบในกำรวิเครำะห์และสนับสนุนกำรประมูลงำนของบริษัในโครงกำรต่ำงๆ
ตลอดจนกำรหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ และศึกษำควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรต่ำงๆ ที่มีศกั ยภำพในกำรเข้ำไปลงทุน
• งำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล เมื่อมีกำรเปิ ดโครงกำรใหม่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีหน้ำที่ในกำรจัดสรรบุคลำกรที่
เหมำะสมทัง้ ควำมสำมำรถและจำนวนบุคลำกรในแต่ละประเภทของงำน รวมถึงจัดสรรคนงำนให้เหมำะสมเพียงพอ เพื่อให้
กำรดำเนินงำนเกิดประสิทธิ ภำพสูงสุด โดยจะมีกำรแต่งตัง้ ผูจ้ ดั กำรโครงกำรเพื่อทำหน้ำที่บริห ำรงำนภำยในโครงกำรให้
เรียบร้อย
• งำนด้ำนระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ ดูแลรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรติดตัง้ พัฒนำและบำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศขององค์กร รวมถึงบริษัทมีกำรคิดค้นโปรแกรมและทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำร
ดำเนินงำนให้มำกขึน้
• งำนด้ำนกฎหมำย ดูแลรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อกฎหมำย กำรดำเนินคดี กำรบังคับคดี กำรให้
คำปรึกษำด้ำนสัญญำและกำรทำนิติกรรมต่ำงๆ
• งำนด้ำนธุรกำรทั่วไปและธุรกำรสนำม ดูแลงำนธุรกำรสำนักงำน งำนอำคำรสถำนที่และงำนยำนพำหนะและ
งำนด้ำนกำรประกันภัย ซึ่งเป็ นงำนสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนหลักเป็ นไปด้วยควำมรำบรื่น ส่วนงำนธุรกำรสนำม จะดูแล
งำนด้ำนบุคคล งำนด้ำนจัดซือ้ จัดจ้ำง และงำนด้ำนอื่นๆ ที่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัท ซึ่งเป็ นกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ของโครงกำรให้เป็ นไปด้วยควำมรำบรืน่

การบริหารจัดการคู่ค้ารายสาคัญ
ในปั จจุบนั บริษัทมีจำนวนผูข้ ำย (Supplier) และผูใ้ ห้บริกำร (Sub-contractor) ที่ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นคู่คำ้ ของบริษัท
เป็ นจำนวนมำก โดยในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกำรสั่งซือ้ วัสดุที่จำเป็ นสำหรับงำนก่อสร้ำงไม่ว่ำจะเป็ นปูนซีเมนต์ เหล็ก
สุขภัณฑ์ เป็ นต้น โดยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงของบริษัทจะไม่ให้เกิดกำรกระจุกตัวอยู่เฉพำะรำยใดรำยหนึง่ เพื่อเป็ นกำรลดควำม
เสีย่ งในกำรดำเนินกำรของบริษัท
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10 อันดับแรก
ที่บริษัทมีกำรสั่งวัสดุ
คิดเป็ นร้อยละ 36.05
ของกำรสั่งซือ้ วัสดุทงั้ หมด

ซึง่ สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัท
ที่จะไม่พงึ่ พิง Supplier และ
Sub-contractor แค่รำยใดรำยหนึ่ง
เท่ำนัน้ รวมถึงบริษัทจะมีกำร
ตรวจสอบรำคำและคุณภำพผูข้ ำย
และผูใ้ ห้บริกำรรำยใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
อย่ำงต่อเนื่อง

10 อันดับแรก
ที่บริษัทมีกำรว่ำจ้ำงบริกำร
คิดเป็ นร้อยละ 57.49
ของกำรว่ำจ้ำงบริกำรทัง้ หมด

2) การบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า
บริษัทมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกคู่คำ้ ที่อำจส่งผลต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนของ
บริษัท ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีมำตรฐำนกำรคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่คำ้ อย่ำงยุติธรรม
และโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมมั่นคงทำงธุรกิจและควำมน่ำเชื่ อถือของคู่คำ้ รวมถึงสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรสินค้ำและบริกำรของบริษัทได้เป็ นอย่ำงดี ด้วยกำรจัดทำทะเบียนคู่คำ้ เพื่อคัดเลือกคู่คำ้ ที่มีศกั ยภำพที่จะร่วมทำ
ธุรกิจกับบริษัท กำรติดตำม ประเมินผลงำนทำงด้ำนควำมพร้อมของสินค้ำและบริกำร กำรขนส่ง มำตรฐำนอุตสำหกรรม
รวมถึงด้ำนอำชีวอนำมัย สังคม สิง่ แวดล้อม และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นร่วมด้วย ดังนี ้
ปั จจัยความเสี่ยง

ผลกระทบ

กำรผิดนัดส่งมอบสินค้ำ
และบริกำร

ด้ำนเศรษฐกิจ

ควำมน่ำเชื่อถือของคูค่ ำ้

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม

กำรสมรูร้ ว่ มคิดและฮัว้ รำคำ
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
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ด้ำนเศรษฐกิจ
และธรรมำภิบำล
ด้ำนสังคม
และเศรษฐกิจ

วิธีการจัดการ
- กำหนดให้คคู่ ำ้ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ จำกกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ
-

เอกสำรทะเบียนกำรค้ำ เอกสำรด้ำนภำษี เอกสำรกำรรับรองสินค้ำและด้ำนสิ่งแวดล้อม
เอกสำรแสดงผลงำนของคูค่ ำ้
ตรวจสอบประวัตกิ ำรทำงำนจำกลูกค้ำเดิมของคูค่ ำ้
แบบประเมินคุณสมบัตขิ องคูค่ ำ้ ซึง่ คูค่ ำ้ ต้องเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นจริง
ตรวจสอบรำยชื่อของผูบ้ ริหำรและกรรมกำรบริษัทของคูค่ ำ้ ที่เข้ำร่วมเสนอรำคำ
คัดเลือกคูค่ ำ้ ที่ให้ควำมสำคัญกับด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรทำงำน
ของพนักงำน เช่น ได้รบั มำตรฐำนกำรรับรองจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของทำงกำร
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3) การบริหารและติดตามความเสี่ยงด้านความยั่งยืนต่อคู่ค้า
ในปี 2564 บริษัทได้เริม่ จัดทำแบบประเมินตนเองของคูค่ ำ้ ด้ำน ESG เป็ นปี แรก โดยเน้นกำรประเมินควำมเสี่ยงคู่
ค้ำของฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ำง เนื่องจำกเป็ นหน่วยงำนหลักที่ดแู ลเรือ่ งกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงวัสดุก่อสร้ำง และจัดจ้ำงแรงงำนก่อสร้ำง
ทัง้ หมด โดยกำรประเมินคูค่ ำ้ จำนวน 65 รำยนี ้ ครอบคลุมคูค่ ำ้ รำยสำคัญทัง้ จัดซือ้ และจัดจ้ำงจำนวน 10 รำยเรียบร้อยแล้ว
ผลปรำกฎว่ำร้อยละ 100 สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินของบริษัทได้
นโยบายและระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (เครดิตเทอม) แก่คู่ค้า
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อสภำพคล่องและกำรบริหำรจัดกำรวงจรเงินสด โดยกำรกำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อ
กำรค้ำนี ้ ขึน้ อยูก่ บั คูค่ ำ้ ของบริษัท ซึง่ ต้องมีกำรพิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ ร่วมด้วย อำทิ ระยะเวลำที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันมำ ชนิด
สินค้ำ จำนวนสินค้ำ คุณภำพสินค้ำ หรือรอบกำรหมุนของสินค้ำคงคลัง เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้กำหนดระยะเวลำ
กำรให้สนิ เชื่อกำรค้ำเป็ นไปตำมหลักควำมเป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ำยอย่ำงเหมำะสม
โดยมีรำยละเอียดกำรกำหนดระยะเวลำกำรให้สนิ เชื่อกำรค้ำ (เครดิตเทอม) ดังนี ้
• คูค่ ำ้ หรือซัพพลำยเออร์หลัก กำหนดระยะเวลำ 30-90 วัน นับจำกวันที่ได้ตรวจรับสินค้ำหรือบริกำร หรือชำระ
เป็ นงวดตำมเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญำ ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
• คู่คำ้ หรือซัพพลำยเออร์ท่วั ไป กำหนดระยะเวลำ 30-60 วัน นับจำกวันที่ได้ตรวจรับสินค้ำหรือบริกำร หรือ
ชำระเป็ นงวดตำมเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญำ ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
• คูค่ ำ้ ที่เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) กำหนดระยะเวลำ 15-45 วัน เพื่อส่งเสริมสภำพ
คล่องให้คคู่ ำ้ ของบริษัท สำมำรถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของสินค้ำ บริกำร รำคำ และควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงคู่คำ้ และบริษัท จึงมี
มำตรกำรบริหำรจัดกำรคู่คำ้ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด มีมำตรฐำนกำรคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่คำ้ อย่ำง
ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมมั่นคงทำงธุรกิจและควำมน่ำเชื่อถือของคู่คำ้ รวมถึงสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรของบริษัทได้เป็ นอย่ำงดี โดยมีกำรจัดทำทะเบียนคู่คำ้ เพื่อคัดเลือกคู่คำ้ ที่มีศกั ยภำพที่จะ
ร่วมทำธุรกิจกับบริษัท และมีกำรติดตำม ประเมินผลงำนทำงด้ำนควำมพร้อมของสินค้ำและบริกำร กำรขนส่ง มำตรฐำน
อุตสำหกรรม รวมถึงด้ำนอำชีวอนำมัย สังคม สิง่ แวดล้อม และกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นร่วมด้วย
การส่งเสริมความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับคู่ค้า
บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับกำรให้หรือรับสินบน รวมถึงกำร
ทุจริตคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบไม่วำ่ จะเป็ นกำรดำเนินธุรกิจกับภำครัฐหรือภำคเอกชน
นอกจำกนีบ้ ริษัทมีควำมตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชั่น รวมถึงส่งเสริมควำม
ตระหนักให้กบั คู่คำ้ ของบริษัท โดยมีกำรแจ้งให้ค่คู ำ้ ลงนำมรับทรำบและให้ปฏิบตั ิตำมแนวนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รปั ชั่น กำรให้ กำรรับของขวัญ ของกำนัล ของผูบ้ ริหำรและพนักงำน ซึ่งบริษัทห้ำมบุคลำกรของบริษัทให้หรือรับ
ของขวัญ ของกำนัล รวมทัง้ ผลประโยชน์อื่นใดและกำรเลีย้ งรับรองที่อำจสื่อได้ว่ำเป็ นไปในลักษณะกำรให้สินบนหรือ
คอร์รปั ชั่น
ทัง้ นี ้ กำรให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลซึ่งเป็ นกำรให้ตำมธรรมเนียมประเพณี ตำมเทศกำล หรือขนบธรรมเนียม
ในแต่ละท้องถิ่นเป็ นสิง่ ที่สำมำรถกระทำได้
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4) ชุมชนและสังคม
นโยบายการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำองค์กรให้แข็งแกร่ง
และร่ว มเป็ นส่ว นหนึ่งในกำรพัฒ นำคุณ ภำพชี วิต ของคนในประเทศ ด้ว ยกำรร่วมแก้ไขปั ญ หำสังคมอย่ำงยั่งยืนผ่ำน
กระบวนกำรทำงธุรกิจ และกำรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งชุมชนข้ำงเคียงรอบพืน้ ที่
โครงกำรก่อสร้ำง นอกจำกนีย้ งั ได้สนับสนุนให้พนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจิตสำนึก
สำธำรณะให้แก่พนักงำน เพื่อให้บริษัทได้รบั กำรยอมรับและควำมไว้วำงใจจำกสังคมและชุมชนที่อยูร่ ว่ มกันได้อย่ำงยั่งยืน
“งานจิตอาสาขุดคลอง คลองวัดเศวตฉัตร”
ฝ่ ำยโยธำ สำนักงำนเขตคลองสำนร่วมกับบริษัท จัดทำโครงกำรจิตอำสำเพื่อช่วยเลือชุมชนบ้ำนข้ำงเคียง

“ซินเท็คร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม”
เนื่องจำกชุมชนบ้ำนเคียงใกล้ไซต์งำนก่อสร้ำง จัดกิจกรรม “โครงกำรเผยแพร่เรียนรู ท้ ำงกฎหมำย เพื่อเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมครัง้ ที่ 1” ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดเศวตฉัตร คลองสำน กรุ งเทพฯ บริษัทในฐำนะเป็ นบ้ำนข้ำงเคียง
จึงส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้ เพื่อจุดประสงค์ในกำรเรียนรู ท้ ำงกฎหมำย และได้แจกถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด เพื่อ
สำนควำมสัมพันธ์ ลดช่องว่ำงระหว่ำงกัน ทำให้กำรสือ่ สำรในวันข้ำงหน้ำเป็ นไปโดยรำบรืน่ และมีประสิทธิภำพ
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“ซินเท็ค ตอบแทนสังคม สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชือ้ โรคโควิด -19”
บริษัทมีควำมยินดีที่จะสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชือ้ โรคโควิด 19 จำนวนกว่ำ 180 ชุด ให้กบั สำนักงำนเขตดุสิต เพื่อ ส่งมอบให้กบั ศูนย์
พักคอยเด็กเล็กเกียกกำย ได้แก่ ชุด PPE, Face shield, หน้ำกำกอนำมัย
N95 และถุง มื อ ยำง เพื่ อ เป็ น ประโยชน์กับ ศูน ย์พัก คอยเด็ ก เล็ ก อำยุ
ระหว่ำ ง 12-15 ปี เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ดงั กล่ำวให้กับส่วนงำนศูนย์พกั
คอยเด็ก เกียกกำย ในพืน้ ที่เขตดุสติ เป็ นสถำนที่ กทม. แยกเด็กป่ วยออก
จำกครอบครัว รอรับกำรรักษำต่อในรพ.
“ศูนย์พักคอยซินเท็ค สังเกตการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ระดับสีเขียว”
สถานที่ คลังสินค้ำเครือ่ งจักรและวัสดุแพล้นท์บำงไทร
รายละเอียด จำนวน 3 อำคำร อำคำร A, B และ C โดยมีจำนวนเตียง 50 เตียงในแต่ละอำคำร รวม 150 เตียง
วัตถุประสงค์
• เพื่อช่วยเหลือคนงำนบริษัท และคนงำนผูใ้ ต้บงั คับที่มีอำกำรติดเชือ้ โควิด -19 ให้ได้รบั กำรรักษำอย่ำงปลอดภัย
และลดตัวเลขกำรสูญเสียชีวิต
• ลดภำระของภำครัฐในกำรดูแลผูต้ ิดเชือ้
• ควบคุมกิจกรรมของผูต้ ิดเชือ้ ให้อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเข้มงวดเฉพำะ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ เดือนสิงหำคม 2564-มกรำคม 2565

ผลการดาเนินการ ศูนย์พกั คอยนีเ้ ปิ ดให้บริกำรกับคนงำนของบริษัท คูค่ ำ้ ผูร้ บั เหมำช่วง และประชำชนในพืน้ ที่ใกล้เคียง
โดยให้ผปู้ ่ วยที่ตรวจพบเชือ้ โควิด-19 เข้ำมำพักประมำณ 2-3 วัน ก่อนที่บริษัทจะประสำนงำนส่งต่อให้โรงพยำบำลที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบ รับตัวผูป้ ่ วยไปดูแลตำมขัน้ ตอนต่อไป โดยตัง้ แต่เปิ ดให้บริกำรมำ บริษัทสำมำรถช่วยเหลือผูป้ ่ วยติดเชือ้ หรือผูท้ ี่มี
ภำวะเสีย่ งไปแล้วกว่ำ 600 คน
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การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปั ญหาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางธุรกิจ
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยหลีกเลีย่ งกำรดำเนินงำนที่อำจสร้ำงผลกระทบเชิงลบต่อคุณภำพชีวิตของชุมชนรอบสถำนที่ก่อสร้ำงและสังคมโดยรวม
ทั่วไป ส่งผลให้ปี 2564 ไม่มีขอ้ ร้องเรียนจำกชุมชนในประเด็นด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนีบ้ ริษัทยังมีสว่ นในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมกำรร่วมกับชุมชน ดังนี ้
โครงการ Young Engineer Trainee
เนื่องจำกในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โลกต้องพบเจอกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 จึงทำให้สภำพ
เศรษฐกิ จ ไม่ ดี กำรจ้ำ งงำนลดลง ซึ่ ง ปั ญ หำดัง กล่ำ วยิ่ ง ส่ง ผลกระทบโดยตรงกับ นัก ศึ ก ษำที่ เ พิ่ ง จบใหม่ ที่ ยัง ขำด
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ทำให้คนกลุม่ นีย้ ิ่งขำดโอกำสในกำรมีอำชีพมำกยิ่งขึน้
อีกทัง้ ปั จจุบนั เด็กในยุค Generation Z เริ่มเข้ำสู่ตลำดแรงงำนมำกขึน้ ซึ่ งจำกงำนวิจยั พบว่ำคนกลุ่มนีม้ ีควำม
ต้อ งกำรในกำรค้น หำอำชี พ หรื อ แนวทำงกำรท ำงำนที่ ต นเองถนัด มำกกว่ำ สิ่ ง ที่ ตัว เองได้เ รี ย นมำ ท ำให้เ ด็ ก ในยุค
Generation Z ที่กำ้ วเข้ำสู่ตลำดแรงงำนมีแนวโน้มที่จะลำออกค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกทำงำนไปแล้วพบว่ำ ตัวเองไม่ได้มี
ควำมสนใจในงำนที่ทำมำกพอ ทำงบริษัทจึงได้จดั โครงกำรนีข้ นึ ้ เพื่อช่วยให้บคุ ลำกรที่เพิ่งเริ่มก้ำวเข้ำมำสูต่ ลำดแรงงำนได้
ค้นหำสิ่งที่ตวั เองอยำกทำผ่ำนโปรแกรมกำรเรียนรูง้ ำนที่ทำงบริษัทได้จดั ให้ ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนได้คน้ หำสิ่งที่ตวั เองสนใจ
และไม่สนใจได้เร็วมำกขึน้ ซึง่ จะเกิดผลดีต่อตัวพนักงำนเอง พนักงำนได้มีโอกำสเรียนรูง้ ำนที่ตวั เองสนใจและทำได้ดี รวมไป
ถึงพนักงำนยังมีองค์ควำมรูใ้ นกำรทำงำนที่หลำกหลำย สำมำรถทำงำนแบบ Multi Skill ได้ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ สังคมที่จะได้คน
ที่มีควำมรูแ้ ละทักษะในด้ำนวิศวกรรมรอบด้ำน สำมำรถนำองค์ควำมรูท้ ี่ได้รบั นำไปบูรณำกำรแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึน้ ได้อย่ำง
เหมำะสม
กำรที่บริษัทดำเนินโครงกำร Young Engineer Trainee ขึน้ มำ เริม่ ต้นจำกปี 2564 ต่อเนื่องไปยังปี 2565 เพื่อเปิ ด
โอกำสรับนักศึกษำจบใหม่ได้มีโอกำสในกำรค้นหำ และเข้ำถึงอำชีพที่สนใจได้เร็วมำกยิ่งขึน้ และยังได้รบั กำรเรียนรู ใ้ น
หลำกหลำยอำชีพซึ่งจะทำให้มีควำมรู แ้ ละทักษะกำรทำงำนที่หลำกหลำย ส่งผลต่อโอกำสในกำรเติบโตในกำรทำงำนได้
มำกกว่ำ บริษัทเองก็จะได้ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ สำมำรถที่จะคิดประยุกต์ เพื่อสร้ำงแนวทำงกำรทำงำน
ใหม่ๆ สร้ำงนวัตกรรมให้กบั องค์กรได้ มีกำรส่งผ่ำนองค์ควำมรูร้ ะหว่ำงคนแต่ละรุน่ ภำยในองค์กร ซึง่ จะส่งผลให้องค์กรมีกำร
ผสำนองค์ควำมรู แ้ บบเก่ำ นวัตกรรม และองค์ควำมรู แ้ บบใหม่ ซึ่งจะทำให้องค์กรสำมำรถพัฒนำเพื่อตอบสนองโลกในยุค
ปั จจุบนั ได้รวดเร็วมำกยิ่งขึน้
กลยุทธ์/แผนดาเนินงานในการพัฒนาให้ชุมชนหรือแก้ไขปั ญหาของสังคม
กลยุทธ์ดำ้ นกำรพัฒนำบุคลำกรใหม่ของบริษัท ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเก่ำ โดยนักศึกษำ
จบใหม่ที่รบั เข้ำมำผ่ำนโครงกำรนี ้ จะได้รบั กำรจัดแผนกำรเรียนรู ง้ ำนจำกแผนกต่ำงๆ และจึงเลือกว่ำมีควำมสนใจแล ะมี
ควำมถนัดในงำนแผนกใด จึงเลือกทำงำนในแผนกนัน้ ซึ่งกำรดำเนินโครงกำรเช่นนี ้ จะช่วยให้นกั ศึกษำจบใหม่ได้เห็นกำร
ดำเนินงำนจริง นอกเหนือจำกในชัน้ เรียน และเมื่อเลือกงำนที่ตนชอบและถนัดแล้ว จะช่วยลดอัตรกำรลำออกของพนักงำน
ใหม่ได้ดียิ่งขึน้ อีกด้วย
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จำกกำรที่บริษัทเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำรสูง โครงกำรนีจ้ ึงมีสว่ นในกำรสนับสนุนกำรแก้ปัญหำสังคมได้ใน
ส่วนของกำรจ้ำงงำน กำรสร้ำงอำชีพ กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ และกำรกระจำยรำยได้สผู่ คู้ นที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร
ก่อสร้ำงและด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนัน้ หัวใจหลักของโครงกำรคือกำรนำควำมรูข้ องคนในแต่ละ Generation เข้ำมำ
ผสำนรวมกัน ทัง้ ควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ของคนใน Generation Baby Boomer, Generation X ผสำนเข้ำกับควำมคิดอัน
ควำมทันสมัย และกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีของบุคลำกำรรุ ่น Generation Y , Generation Z ผ่ำนกำรพูดคุย ทำงำนร่วมกัน
เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู ใ้ หม่ๆ เข้ำมำพัฒนำกระบวนกำรทำงำนของโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อสร้ำงให้เกิดประสิทธิ ภำพ และ
ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงให้มำกขึน้ โดยได้มีกำรคิดค้นนวัตกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง และกำรสร้ำงกระบวนกำรเพื่อ
ควำมปลอดภัยในโครงกำรก่อสร้ำง เพื่อให้งำนก่อสร้ำงสำมำรถอยูร่ ่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่ำงปลอดภัย
โครงกำร Young Engineer Trainee ได้เริ่มดำเนินกำรในปี 2653 เป็ นปี แรก และคำดว่ำจะดำเนินกำรต่อไปใน
อนำคต เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของกำรแก้ไขปั ญหำกำรว่ำงงำนของนักศึกษำจบใหม่ ผ่ำนกำรรับนักศึกษำจบใหม่ โดยมีผล
กำรดำเนินงำนดังนี ้
- ปี 2563 รับนักศึกษำจบใหม่ จำนวน 9 คน คิดเป็ นมูลค่ำกำรจ้ำงงำน 2,106,000 บำท ต่อปี
- ปี 2564 รับนักศึกษำจบใหม่ จำนวน 11 คน คิดเป็ นมูลค่ำกำรจ้ำงงำน 2,574,000 บำท ต่อปี
และปี 2565 บริษัทฯ ได้วำงแผนในกำรรับศึกษำจบใหม่เพื่อเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 20 คน คิดเป็ นมูลค่ำกำรจ้ำง
งำนที่จะเพิ่มขึน้ อีก 4,680,000 บำทต่อปี
บริษัทสำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ได้จำนวน 15 คน
แบ่งเป็ นบุคลำกรด้ำนวิศวกรสนำม (โยธำ) จำนวน 7 คน วิศวกรประมำณรำคำ จำนวน 2 คน วิศวกรควบคุมต้นทุน จำนวน
3 คน วิศวกรพัฒนำระบบ จำนวน 1 คน วิศวกรด้ำนแผนกำรตลำด จำนวน 2 คน และกำรดำเนินโรงกำรนีย้ งั สำมำรถลด
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรรับสมัครพนักงำน (ผ่ำน Head Hunter) ได้ทงั้ สิน้ 263,250 บำท
และจำกกำรดำเนินโครงกำร Young Engineer Trainee มำ 2 รุ น่ โดย ณ สิน้ ปี 2564 มีพนักงำนลำออกทัง้ สิน้ 5
คน นับเป็ นร้อยละ 25 ของผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรทัง้ 2 รุ ่น โดยทำงบริษัทได้มีกำรติดตำมผลหลังจำกจบโครงกำร และรับฟั ง
ควำมคิดเห็นของพนักงำนอยู่เสมอ รวมไปถึงยังมีโปรแกรมเพื่อพัฒนำศักยำภำพ วำงแผนสำหรับกำรเติบทำงโตทำงสำย
อำชีพของพนักงำนกลุม่ นีอ้ ีกด้วย เพื่อให้พนักงำนกลุม่ นีเ้ ป็ นคลืน่ ลูกใหม่ที่จะนำพำองค์กรให้เติบโตต่อไปได้ในโลกสมัยใหม่

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 105

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

นโยบายการเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน
บริษัทเคำรพและปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคล ไม่เลือกปฏิบตั ิเพียงเพรำะควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำย เชือ้ ชำติ สัญชำติ ศำสนำ
เพศ ภำษำ อำยุ กำรศึกษำ และสถำนะทำงสังคมอื่นๆ นอกจำกนัน้ บริษัทยั งตระหนักและให้ควำมสำคัญในด้ำนแรงงำน
โดยจะปฏิบตั ิต่อพนักงำนและลูกจ้ำงตำมกฎหมำยแรงงำน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงำนอย่ำง
เป็ นธรรม ทัง้ แรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงชำติ รวมทัง้ ไม่มีกำรบังคับใช้แรงงำน กำรใช้หรือสนับสนุนกำรใช้แรงงำนเด็ก และ
กำรค้ำมนุษย์
ทัง้ นี ้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยูบ่ นพืน้ ฐำนของกำรสนับสนุนและเคำรพสิทธิของพนักงำนทั่วทัง้ องค์กรรวมถึงเด็กและ
เยำวชน อันจะนำไปสูก่ ำรพัฒนำที่ควบคูก่ นั ไปทัง้ องค์กรและประชำกรเด็กอย่ำงยั่งยืน
ซึ่ ง นโยบำยนี ไ้ ด้ร ับ กำรอนุมัติ จ ำกที่ ป ระชุม คณะท ำงำนกำรพัฒ นำอย่ ำ งยั่ง ยื น และน ำเสนอให้ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและรับทรำบร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
แนวทางปฏิบัติด้านการเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน
1) ปฏิบตั ิ ส่งเสริม ให้เกิดควำมเคำรพและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน โดยจะไม่มีบคุ ลใดได้รบั กำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ น
ธรรม หรือเลือกปฏิบตั ิ โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชำติ ศำสนำ สัญชำติ เพศ อำยุ กำรศึกษำ และสถำนะทำงสังคมอื่นๆ
2) ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิ ดควำมเสีย่ งที่อำจทำให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำร
ดำเนินธุรกิจ
3) ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชนภำยในองค์กรอย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ
เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
4) เปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน หำกมี
เหตุกำรณ์หรือกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน โดยให้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยและมำตรกำรในกำรแจ้ง
เบำะแส
5) มีกระบวนกำรตรวจสอบและดำเนินกำรแก้ไขต่อข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหลังจำกที่ได้รบั แจ้ง
จำกพนักงำน และ/หรือผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย พร้อมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้รบั ทรำบต่อไป
6) ดูแลคุณภำพควำมเป็ นอยู่ของแรงงำน โดยบริษัทลงทุนเกี่ยวกับกำรสร้ำงที่พกั อำศัยแบบสำเร็จรู ป (Camp
Knock Down) ให้มีควำมปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลควำมสะอำด เพื่อให้ส ถำนที่พกั มีควำมคงทนแข็งแรง เหมำะกับ
กำรพักอำศัยของแรงงำน และครอบครัว
7) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและเยำวชนในชุมชนที่อยู่รอบๆ สถำน
ประกอบกำรและในพืน้ ที่ทรุ กันดำร เช่น กำรสร้ำงห้องนำ้ สำธำรณะ สนำมกีฬำ กำรสร้ำงอำคำรศูนย์พฒ
ั นำเด็ กเล็ก เป็ นต้น
8) ดูแลให้มีกำรรักษำสิ่งแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำนของโครงกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำหนด
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้ำงเคียงที่มีประชำกรในวัยเด็ก วัยผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อำยุพกั อำศัยอยู่
9) สนับสนุน ส่งเสริม กฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่เป็ นกำรขจัดปั ญหำกำรละเมิดสิทธิ
เด็ก และกำรใช้แรงงำนเด็ก
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10) ให้สทิ ธิเสรีภำพทำงควำมเชื่อของกำรนับถือศำสนำของบุคคล รวมตลอดถึงกำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
โดยไม่นำมำเป็ นเหตุหรือปั จจัยในกำรตัดสิทธิบคุ คลไม่ให้รบั กำรมอบหมำยงำน กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรเลือ่ นขัน้ กำรปรับ
เงินเดือน และกำรโอนย้ำย
11) ปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนต่ำงชำติ ดังนี ้
11.1) ดำเนินกำรเพื่อลดข้อจำกัดทำงด้ำนภำษำ โดยกำรจัดให้มีลำ่ มเพื่อแปล มีปำ้ ยตำมชนชำติของแรงงำน
เพื่อดำเนินกำรสือ่ สำรให้ชดั เจนในเรือ่ งสำคัญๆ เช่น ด้ำนควำมปลอดภัย สิทธิตำ่ งๆ และสุขอนำมัย เป็ นต้น
11.2) ให้ค วำมเป็ น ธรรมในกำรจ้ำ ง เช่ น ค่ ำ ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ต่ำ งๆ ตำมกฎหมำย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงำนต่ำงชำติมีชีวิตและควำมเป็ นอยูท่ ี่ดี
11.3) ให้สทิ ธิ เสรีภำพและควำมเป็ นอยูใ่ นสังคมที่ดี ตำมสิทธิที่พงึ จะได้รบั ตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำงๆ ที่ได้
ก ำหนดไว้ รวมตลอดถึ งกำรดูแ ลและให้ควำมเอำใจใส่ในกำรอยู่อ ำศัย มี ค วำมปลอดภัย มี สุข อนำมัยที่ดีตำมควำม
เหมำะสมและครบตำมปั จจัย 4
แนวปฏิบัติด้านการคุกคามและการละเมิด
บริษัท ยึดมั่นสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ดี ให้ควำมเคำรพซึ่งกันและกันของทุกคนในองค์กร เช่นระหว่ำง
เพื่อนร่วมงำน ระหว่ำงผูบ้ งั คับบัญชำกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ เป็ นต้น เพื่อให้มีควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำรปฏิบตั ิตอ่ กัน
ในกำรปฏิบตั ิต่อกันต้องไม่กระทำกำรใดที่มีลกั ษณะคุกคำมหรือล่วงละเมิดต่อกัน ไม่ว่ำจะด้วยวำจำกริยำ หรือ
ท่ำทำงใดที่ไม่เหมำะสม ได้แก่
1) กำรคุกคำมทำงวำจำ เช่น บิดเบือน ใส่ควำม หรือทำให้เสือ่ มเสียชื่อเสียง
2) กำรคุกคำมทำงกำย เช่น กำรข่มขู่ กำรทำร้ำยร่ำงกำย ขูจ่ ะทำร้ำยร่ำงกำย
3) กำรคุกคำมที่มองเห็นได้ เช่น กำรสื่อข้อควำมก้ำวร้ำว กำรแสดงอำกัปกิริยำ หรือรู ปภำพที่ก่อให้เกิดควำมขุน่
เคือง
4) กำรคุกคำมทำงเพศ เช่น กำรเกีย้ วพำรำสี กำรร้องขอผลประโยชน์ หรือกำรล่วงละเมิดทำงเพศด้วยกำยหรือ
วำจำ
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“การทางานร่วมกันระหว่างมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก และ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น”
มูลนิธิบำ้ นเด็กฯ และยูนิเซฟได้เข้ำมำทำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท โดยมีกำรทำข้อตกลงที่เป็ นลำยลักษณ์
อักษรร่วมกัน เพื่อดำเนินกำรตำมกรอบปฏิบตั ิกำรของเชียงใหม่ (CMFA) และเพื่อพัฒนำแคมป์ พักคนงำนใน กรุ งเทพฯ ให้
เป็ นแคมป์ ต้นแบบ โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนมกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
ต่อมำในปี 2564 มูลนิธิบำ้ นเด็กได้รว่ มมือกับบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรสำรวจคุณภำพ
ชีวิตผูพ้ กั อำศัยในแคมป์ เพื่อจัดหำบริกำรและให้ควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของเด็ก รวมไปถึงครอบครัว
ตำมกรอบปฏิบตั ิกำรเชียงใหม่ (CMFA) เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของเด็กและผูพ้ กั อำศัยในแคมป์
รายงานการดาเนินกิจกรรม
เจ้ำหน้ำที่มลู นิธิเด็กดำเนินกำรจัดชุดสนับสนุน ให้ควำมช่วยเหลือแคมป์ ยำนนำวำ แคมป์ กำแพงเพชร และแคมป์ อื่นๆ ดังนี ้
• ชุดสุขอนำมัย อำทิ หน้ำกำกอนำมัยสำหรับเด็กและครอบครัว เจลล้ำงมือ สบู่ และอื่นๆ = 1,050 ชุด
• ชุดกำรศึกษำ อำทิ หนังสือ กระเป๋ ำ ดินสอสี ของเล่น และอื่นๆ = 840 ชุด
• ชุดอำหำร อำทิ นมผงสำหรับเด็กเล็ก นมกล่องพร้อมดื่ม ขนม ชุดอำหำรฉุกเฉินช่วงโควิด และอื่นๆ = 840 ชุด

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
บริษัทให้ควำมสำคัญในกำรสร้ำงนวัตกรรมองค์กร และกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒ นำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้
สำมำรถตอบสนองต่อกำรทำงำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทจึงมีแนวคิดในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำงเวที
ให้กับพนักงำนได้นำเสนอ และสร้ำงสรรค์งำนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับกำรทำงำน เพื่อสร้ำงศักยภำพขององค์กรให้พร้อม
แข่งขันในธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
ในปี 2564 พนักงำนได้มีกำรแสดงออกทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรคิดค้นนวัตกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนขององค์กร โดยสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมในรู ปแบบของกำรสร้ำงกระบวนกำร เทคโนโลยี
หรือสิง่ ประดิษฐ์ได้ไม่จำกัด และต้องสำมำรถนำมำใช้เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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นวัตกรรม “คอริ่ง ท่อตัน ท่อ High Pressure”
เนื่องจำกรำคำท่อ High Pressure ท่อใหม่มีรำคำค่อนข้ำงสูงและปั จจุบนั มีหลำยหน่วยงำนที่มีทอ่ ส่งคอนกรีตตัน
และส่งกลับมำที่หน่วยงำนแพล้นท์ ทำงหน่วยงำนแพล้นท์ทำกำรตรวจเช็คท่อที่ตนั ดังกล่ำวสำมำนำกลับมำใช้ใหม่ได้ถำ้ มี
ควำมหนำตำมที่กำหนด(ควำมหนำท่อ High Pressure ต่ำกว่ำ 4 ม.ม. ยกเลิกกำรใช้งำน)ดังนั้นจึงทำกำรเจำะคอริ่งท่อ
High Pressure เพื่อนำกลับมำใช้งำนและเป็ นกำรลดต้นทุน โดยท่อ High Pressure ใหม่มีควำมหนำประมำณ 7.1 - 8.5
ม.ม.
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ท่อใหม่ 2) เพื่อของเก่ำที่พอใช้ได้นำกลับมำใช้ใหม่ 3) ประโยชน์ที่ได้รบั
ต้นทุนที่ลดลงจะทำให้มกี ำไรมำกขึน้ เนื่องจำกท่อส่งคอนกรีตชนิด High Pressure มีรำคำค่อนข้ำงสูงเมื่อ
ดำเนินกำรซือ้ ใหม่ดงั นัน้ เพื่อเป็ นกำรลดค่ำใช้จำ่ ยและกำรนำของเก่ำกลับมำใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด และลดกำร
สั่งซือ้ ท่อส่งใหม่
• ท่อส่งคอนกรีต High Pressure รำคำ 5,920 บำท/ท่อน
• ค่ำแรงเจำะคอริง่ พนักงำน รำยวัน 3 คน (331*3)+(OT1 ชม. )(62*3)=1,179 บำท (1 วัน คอริง่ ได้ 3 ท่อน)
• ท่อส่งคอนกรีตที่เจำะคอริง่ คิดจำกค่ำแรง 393 บำท/ท่อน
• ท่อส่งคอนกรีต High Pressure จึงสำมำรถประหยัดต้นทุนได้ 5,527 บำท /ท่อน
ตำรำงเปรียบเทียบรำคำท่อส่งคอนกรีต High Pressure ใหม่กบั ท่อที่เจำะคอริง่
ดำเนินกำรเจำะคอริง่ มำประมำณ 16 วัน ได้ทอ่ ที่เจำะแล้วจำนวน 50 ท่อน เฉลีย่ เจำะวันละประมำณ 3 ท่อน
ท่อ High Pressure ใหม่

ท่อ High Pressure เจำะคอริง่

รำยละเอียด

จำนวน
(ท่อน)

รำคำ/ท่อน
(บำท)

รำคำรวม
(บำท)

รำคำ/ท่อน
(บำท)

รำคำรวม
(บำท)

ค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้รวม
(บำท)

ท่อ High
Pressure

50

5,920

296,00

393

19,650

276,350

ข้อบ่งชีห้ รือรำยละเอียดที่แสดงควำมเป็ นนวัตกรรม
กำรเจำะคอริง่ ท่อส่งคอนกรีตที่ปนู ตันคือกำรนำเอำวัสดุทมี่ ีอยูม่ ำปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและช่วยลด
ต้นทุน
1) ประหยัดต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกำรซือ้ ท่อส่งคอนกรีต High Pressure ใหม่
1.1 ท่อHigh Pressure ใหม่รำคำ 5,920 บำท /ท่อน ท่อHigh Pressure เจำะคอริง่ ใหม่ตน้ ทุน 453.70 บำท /ท่อน
2) อำยุกำรใช้งำนตำมที่ได้สอบถำมทำง STIT อำยุกำรใช้งำนใกล้เคียงกันคือท่อ High Pressure ใหม่สำมำรถใช้
งำนกับกำรเทปูนได้ประมำณ 10,000 คิว ส่วนท่อ High Pressure เจำะคอริง่ สำมำรถใช้งำนได้ประมำณ 8,000 คิว
ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี / นวัตกรรม
เล็งเห็นมูลค่ำจำกวัสดุที่จะสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดจึงนำเอำท่อที่ปนู ตันกลับมำทำ
กำรคอริง่ ใหม่เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อีกครัง้
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ที่มำของแหล่งวัสดุ / อุปกรณ์ ได้แก่
1) ท่อ High Pressure ที่ปนู แข็งในท่อจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ของบริษัท 2) เครือ่ งคอริง่ ที่มีอยูท่ ใี่ ช้ในงำนคอริง่ พืน้ และผนัง
3) เครือ่ งมือวัดควำมหนำท่อ 4) ดอกเจำะคอริง่ ขนำด 5 นิว้ 5) แท่นปูนสำหรับยึดท่อและเครือ่ งคอริง่
ท่อปูนตัน

ดอกเจาะคอริ่ง
ขนาด 5 นื้ว

เครื่องเจาะคอริ่ง

แท่นปูนยึดท่อและ
เครื่องคอริ่ง

เครื่องมือวัด
ความหนาท่อ
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ตัวอย่าง ท่อที่เจาะคอริ่งเสร็จแล้ว

การทาเครื่องมือ เจาะตัดเหล็ก วงกลม
กำรประยุ ก ต์ น ำเศษวัส ดุ จ ำกกองขยะ มำประกอบเพิ่ ม เป็ น function ใหม่ ให้กั บ ชุ ด หัว ตัด เเก๊ ส ทั่ว ไป
โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรใช้งำน คือ เพื่อสร้ำงผลิต ชิน้ งำนเเผ่นเหล็ก เจำะรู เเผ่นเหล็กขอบโค้งเว้ำ ได้ตำมที่ตอ้ งกำร และ
อุปกรณ์นีใ้ ช้สำหรับเจำะรู ขนำดใหญ่ที่เรำไม่มีดอกสว่ำน หรือขึน้ แท่นเจำะไม่ได้ โดยอุปกรณ์ที่นำมำใช้นนั้ ก็คือเศษเหล็ก
ทั่วไปที่หำได้จำกไซส์งำนหรือหน่วยงำน ประกอบไปด้วย เศษเหล็กบำง และเศษลวดแสตนเลส นำอุปกรณ์ทงั้ หมดไปตัด
เจียร เชื่อม ประกอบเข้ำด้วยกันและดัดแปลงไปติดตัง้ กับหัวแก๊ส จำกนัน้ นำไปใช้งำนตัดเหล็กให้เป็ นวงกลมได้หลำยขนำด
ตัง้ แต่ 25 มิลลิเมตรขึน้ ไปจนถึงขนำดใหญ่ และสำมำรถสร้ำงลวดลำยควำมสวยงำมได้อีกด้วย งำนตัดเเผ่นเหล็ก ก็เสมือน
กับงำนตัดเเผ่นกระดำษ

นอกจำกกำรคิ ด ค้น นวัต กรรมเพื่ อ ใช้ใ นกำรด ำเนิ น งำนภำยในองค์ก รเพื่ อ ลดต้น ทุน และระยะเวลำในกำร
ดำเนินกำรแล้วนัน้ บริษัทยังมีกำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อทำให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเปลีย่ นแปลงในทำงที่ดีขนึ ้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเหมำะสมที่สดุ อีกด้วย
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นวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
1) Microsof Office 365 เป็ นชุดโปรแกรมที่จะช่วยให้คณ
ุ สำมำรถเชื่อมต่ออยูเ่ สมอ และทำงำนต่ำงๆ ให้ลลุ ว่ งได้
ด้วยแอป Office ที่ดีที่สดุ บริกำร Cloud อัจฉริยะ และกำรรักษำควำมปลอดภัยขัน้ สูง
เชื่อมต่อได้จากทุกที่
ท ำงำนร่ ว มกั บ ที ม ผ่ ำ น Microsoft Teams ก็ ส ำมำรถช่ ว ยให้
ประชุม แชท โทร และทำงำนร่วมกันได้ในที่เดียว ทำให้งำนเป็ น
ระบบระเบียบอยูเ่ สมอ และทำให้กำรทำงำนง่ำยขึน้
ทางานร่วมกัน และสร้างในเวลาจริง
ทำไอเดียให้เป็ นจริงร่วมกับเพื่อนร่วมทีม บนอุปกรณ์ทกุ ชนิดด้วย
แอปที่มีประสิทธิภำพ เช่น Word, Excel และ PowerPoint แชร์
และเข้ำถึงไฟล์ได้ตลอดเวลำอย่ำงง่ำยดำยด้วยทีเ่ ก็บข้อมูลบน
Cloud ที่ปลอดภัย
ปกป้ องสิ่งสาคัญ
ข้อมูลปลอดภัยอยูเ่ สมอ และทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพบนอุปกรณ์ทกุ เครือ่ ง ด้วยฟี เจอร์กำรรักษำควำม
ปลอดภัยระดับองค์กรที่ครอบคลุมและชำญฉลำดในตัว มั่นใจได้วำ่ ข้อมูลส่วนบุคคล อุปกรณ์ แอป และข้อมูลขององค์กร
ได้รบั กำรปกป้อง
2) Microsoft Dynamics 365 เป็ นระบบบริหำรธุรกิจที่ยืดหยุ่นและอัจฉริยะ ช่วยยกระดับธุรกิจให้ตอบรับกับยุค
Digital & New Normal, Next Normal รวมทัง้ ยกระดับกำรบริหำรงำนในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภำพสูงขึน้ ด้วยระบบ
กำรทำงำนที่ประสำนกำรทำงำนทัง้ ภำยใน และภำยนอกองค์กรเข้ำด้วยกัน และขยับขยำยธุรกิจด้วย Digital Business
Model ได้อย่ำงสะดวก
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ผลกำรดำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ มีกำไรสุทธิจำนวน 63.92
ล้ำนบำท ในขณะที่ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 บริษัท มีผลกำไรสุทธิ สำหรับปี 183.79 ล้ำนบำท คิดเป็ นกำไรลดลง
119.87 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 65.22 รำยได้หลักจำกกำรก่อสร้ำงลดลงเป็ นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 กระทบต่อ
ภำพรวมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว กำรลงทุนชะลอตัวทัง้ ในกลุ่มโรงแรม ศูนย์กำรค้ำและอำคำรพำณิชย์ นอกจำกนี ้
ในกลุม่ ที่พกั อำศัยยังคงมีโครงกำรที่สร้ำงเสร็จแล้วรอกำรขำยจำนวนมำก และกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่สงู ขึน้ จำกกำรขำดแคลนแรงงำนและต้นทุนที่เกิดจำกมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรค
นอกจำกนีย้ งั ส่งผลต่อรำคำเหล็กทั่วโลกมีปรับตัวสูงขึน้ จำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว ส่งผลให้กำไรและรำยได้คำ่ ก่อสร้ำงลดลง
ในปี 2564 บริษัทมียอดขำยที่รอกำรรับรูแ้ ละส่งมอบ รวม 30 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำงำนทัง้ หมดประมำณ 12,724
ล้ำนบำท มีมลู ค่ำงำนเหลือ ณ สิน้ ปี 2564 จำนวน 4,394 ล้ำนบำท และในระหว่ำงปี 2564 บริษัทยังคงได้รบั ควำมไว้วำงใจ
ทั้ง จำกลูก ค้ำ รำยเดิ ม และรำยใหม่ ที่ ม อบหมำยให้บ ริษั ท เข้ำ รับ งำนอย่ำ งต่อ เนื่ อ ง ทั้ง นี ้ เนื่ อ งมำจำกคุณ ภำพของ
กำรปฏิบตั ิงำนกำรก่อสร้ำงของบริษัท เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนด กำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพกำรทำงำน กำรปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขของสัญญำ กำรพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยี กำรก่อสร้ำง และรักษำจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทได้เริม่ ดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ ดังนี ้
- โครงกำรพักอำศัย

จำนวน 7 โครงกำร

มูลค่ำรวม 1,504 ล้ำนบำท

- โครงกำรศูนย์กำรค้ำ

จำนวน 2 โครงกำร

มูลค่ำรวม 393 ล้ำนบำท

- โครงกำรโรงพยำบำล

จำนวน 1 โครงกำร

มูลค่ำรวม 223 ล้ำนบำท

- โครงกำรอำคำรสำนักงำน

จำนวน 1 โครงกำร

มูลค่ำรวม 14 ล้ำนบำท

รวม 11 โครงการ

มูลค่ารวม 2,134 ล้านบาท

รำยได้ค่ำก่อสร้ำงปี 2564 ลดลง 2,659.33 ล้ำนบำท ลดลงคิดเป็ นร้อยละ 34.88 จำกปี 2563 โดยปี 2564
มีรำยได้ค่ำก่อสร้ำง จำนวน 4,964.54 ล้ำนบำท ปี 2563 จำนวน 7,623.87 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นผลมำจำกบริษัทมีโครงกำร
ก่อสร้ำงที่เริม่ โครงกำรและอยูใ่ นขัน้ ตอนกำรเริม่ ต้นกำรก่อสร้ำงโครงกำรในปี 2564 จำนวน 10 โครงกำร ซึง่ กลุม่ รำยได้หลัก
คือ โครงกำรก่อสร้ำงประเภทงำนอำคำรที่พกั อำศัย โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรค้ำ โครงกำรโรงพยำบำล โครงกำรก่อสร้ำง
โรงแรมและโครงกำรอำคำรสำนักงำน โดยคิดเป็ นร้อยละ 44.72 ร้อยละ 19.36 ร้อยละ 13.90 ร้อยละ 11.38 และร้อยละ
10.65 ตำมลำดับ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรลดลง 37.96 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 12.32 โดยปี 2564 มีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร จำนวน 270.21 ล้ำนบำท ปี 2563 จำนวน 308.17 ล้ำนบำท ซึง่ รำยได้ที่ลดลงสำเหตุหลักมำจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรค โควิด - 19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็ นวงกว้ำงต่อธุรกิจกำรท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ กำรให้บริกำรห้องพัก
เป็ นต้น ซึง่ กลุม่ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์นถี ้ ือเป็ นธุรกิจกลุม่ รองของกลุม่ บริษัท โดยปี 2564 มีอตั รำกำรเข้ำพักเฉลีย่ ของ
ธุรกิจบริกำรห้องพักเท่ำกับร้อยละ 56.27
สำหรับสัดส่วนต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงต่อรำยได้จำกกำรก่อสร้ำง มีสดั ส่วนลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำง ในปี
2564 สัดส่วนดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ 88.73 สำหรับปี 2563 สัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 91.85 หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 1.71
เนื่องมำจำกรำคำต้นทุนวัสดุก่อสร้ำง และค่ำแรงงำนในกำรก่อสร้ำง ที่ถือเป็ นต้นทุนหลักอยู่ในช่วงทรงตัวตำมสภำวะ
เศรษฐกิ จ แต่อ ย่ำ งไรก็ ต ำม บริษั ท ได้มี ก ำรวำงแผนควบคุมรำคำวัสดุก่ อ สร้ำงที่ ถื อเป็ นต้น ทุ น หลัก ของกิ จ กำรโดยมี
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กำรวิเครำะห์แนวโน้มของรำคำวัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงควบคู่ปริมำณควำมต้องกำรที่ตอ้ งใช้ในกำรผลิต โดยอ้ำงอิงรำคำ
ตลำดและทิศทำงของรำคำตลำด เพื่อใช้เป็ นตัวช่วยในกำรต่อรองกับผูข้ ำยเมื่อมีกำรสั่งซือ้ ในปริมำณมำก และเพื่อใช้ในกำร
บริหำรต้นทุนให้เกิดประโยชน์สงู สุด
สัดส่วนต้นทุนจำกกำรให้บริกำรต่อรำยได้คำ่ บริกำรมีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบระหว่ำงปี ในปี 2564 สัดส่วน
ดัง กล่ำ วเท่ำกับ ร้อ ยละ 117.32 สำหรับ ปี 2563 สัด ส่ว นฯ เท่ำ กับ ร้อ ยละ 107.38 หรือ เพิ่ ม ขึน้ ในอัต รำร้อ ยละ 9.94
กำรเพิ่มขึน้ ของสัดส่วนดังกล่ำวเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์โควิด - 19 ดังที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ทำให้รำยได้ลดลงแม้ว่ำกลุม่
ธุรกิจกำรให้บริกำรห้องพักมีกำรปรับกลยุทธ์ลดค่ำใช้จ่ำยสำหรับในส่วนของต้นทุนผันแปรเพื่อให้สอดคล้องกับรำยได้ที่
ลดลงอย่ำงมำกที่สดุ แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุม่ บริษัท ยังคงมีคำ่ ใช้จ่ำยที่ เป็ นต้นทุนคงที่ไม่สำมำรถลดลงได้ เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำ
และค่ำใช้จ่ำยคงที่อื่น ๆ ทำให้สดั ส่วนต้นทุนจำกกำรให้บริกำรต่อรำยได้เพิ่มขึน้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2564 มีจำนวน 360.31 ล้ำนบำท ในขณะที่ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563 มีจำนวน
268.44 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 16.15 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 4.29 ซึ่งเป็ นกำรลดลงหลักจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ในงบเฉพำะกิจกำรที่ลดลง จำนวน 9.07 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงหลัก คือ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกร หำกเปรียบเทียบ
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวมในงบกำรเงินรวมมีสดั ส่วนเพิ่ม โดยปี 2564 สัดส่วนดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ
6.78 สำหรับปี 2563 สัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 4.71 หรื อเพิ่มขึน้ ในอัตรำร้อยละ 2.07 เนื่องจำกรำยได้รวมลดลง ในขณะที่
บริษัทมีคำ่ ใช้จ่ำยคงที่ ซึง่ เป็ นควำมท้ำทำยในกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยอีกแบบหนึง่ ของกลุม่ บริษัท
4.1) ฐานะทางการเงินจากงบแสดงฐานะการเงิน – งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวมของบริษัทตำมงบกำรเงิ นรวมเพิ่มขึน้ สำหรับปี 2564 จำนวน 9,866 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวด
เดียวกันในปี 2563 จำนวน 738 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 6.96 ซึง่ เกิดจำกเปลีย่ นแปลงรำยกำรสินทรัพย์ตำ่ งๆ ดังนี ้
สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 16.45 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 0.39 สำเหตุหลักมำจำก
- สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ จำนวน 211.17 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 13.93 ในขณะที่
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง จำนวน 299.78 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 46.98 ซึ่งกำร
เพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่นเป็ นมำจำกกำรนำเงินสดที่ได้รบั ชำระจำกลูกหนีไ้ ปลงทุน
ในเงิ น ลงทุน ชั่ว ครำว เพื่ อ หำผลตอบแทนในระยะสั้น ซึ่ง ได้ร ับ มำกกว่ำ เงิ น ฝำกธนำคำรประเภท
ออมทรัพย์
- ลูกหนีก้ ำรค้ำลดลงจำนวน 381.07 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 41.47 กำรลดลงของลูกหนี ก้ ำรค้ำ
สอดคล้องกับรำยได้ของบริษัทที่ลดลง
- สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ-หมุนเวียนเพิ่มขึน้ จำนวน 506.09 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 61.00 โดย
กำรเพิ่มขึน้ จำกมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรียกเก็บ โดยเพิ่มขึน้ จำกปี ก่อน 48.71 ล้ำนบำท และ
กำรลดลงของลูก หนี เ้ งิ น ประกัน ผลงำนตำมสัญ ญำก่ อ สร้ำ งหมุน เวี ย นจ ำนวน 69.71 ล้ำ นบำท
เนื่องมำจำกกำรจัดประเภทจำกลูกหนีเ้ งินประกันผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำงระยะยำวเป็ นหมุนเวียน
เพรำะถึงกำหนดกำรได้รบั คืนในระหว่ำงปี 2565
- สินค้ำคงเหลือ เพิ่มขึน้ 18.10 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 17.47 โดยเพิ่มขึน้ จำกกลุ่มวัสดุก่อสร้ำง
ประกอบกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงเหลือของบริษัทใหญ่เพื่อให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
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เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้ผรู้ บั เหมำช่วงลดลง 44.07 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 26.03 เป็ นมำจำกกำรใช้
เหล็กจำกกำรวำงแผนกำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำง ซึ่งเป็ นกำรวำงเงินมัดจำค่ำเหล็กที่ใช้สำหรับกำร
ก่อสร้ำง โดยบริษัทมีหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ประเมินรำคำของเหล็กและวัสดุก่อสร้ำงอื่นๆ ตำมสภำพ
เศรษฐกิจ รำคำตลำด และมีกำรประเมินแนวโน้มรำคำวัสดุดงั กล่ำว กำรประเมินรำคำเหล็ กและวัสดุ
อื่ น ๆ จะท ำพิ จ ำรณำควบคู่ไปกับแผนงำนก่อ สร้ำงและปริม ำณของที่ ตอ้ งกำรใช้ในกำรก่อสร้ำงใน
ระยะเวลำ 1 ปี ขำ้ งหน้ำ เพื่อเป็ นกำรควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำงให้เป็ นไปตำมแผนที่ได้วำงไว้

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 754.85 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 11.87 สำเหตุหลักมำจำก
- สินทรัพย์ที่เกิ ดจำกสัญญำ-ไม่หมุนเวียนลดลงจำนวน 527.09 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 81.03
เนื่องมำจำกกำรจัดประเภทจำกระยะยำวเป็ นหมุนเวียนเพรำะถึงกำหนดกำรได้รบั คืนในระหว่ำงปี 2565
- ที่ ดิ น อำคำรและอุป กรณ์ลดลง 194.64 ล้ำ นบำทหรือ เท่ำกับร้อ ยละ 5.96 จำกค่ำ เสื่อ มรำคำของ
สินทรัพย์ ประกอบกับ ในระหว่ำงปี 2564 บริษัทและกลุ่มบริษัทชะลอกำรลงทุนในสินทรัพย์เนื่องจำก
ควำมไม่แน่ของสถำนกำรณ์ และสภำพเศรษฐกิจ
- ภำษี เงิ นได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยเพิ่มขึน้ 20.41 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 11.84 เป็ นผลมำกำรดำเนิน
กิจกรรมทำงกำรค้ำจำกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อย
- สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอตัดบัญชีลดลง 57.94 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 95.26 เนื่องจำกประมำณกำร
ต้นทุนกำรก่อสร้ำงลดลง
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินรวม
บริษัทมีหนีส้ ินรวม ในปี 2564 จำนวน 3,715.16 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 จำนวน 722.09 ล้ำนบำท หรือ
เท่ำกับร้อยละ 16.27 โดยมีรำยกำรเคลือ่ นไหวหลักที่สำคัญ ดังนี ้
หนีส้ นิ หมุนเวียนลดลง 743.16 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 33.95 สำเหตุหลักมำจำก
- เจ้ำหนีก้ ำรค้ำลดลง 148.23 หรือเท่ำกับร้อยละ 39.97 เจ้ำหนีก้ ำรค้ำลดลงสอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง
- เจ้ำหนีห้ มุนเวียนอื่นลดลง 321.49 หรือเท่ำกับร้อยละ 47.61 สำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของ ประมำณ
กำรต้นทุนกำรก่อสร้ำงจำนวน 285.79 ล้ำนบำท
- เงินกูย้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี ลดลง 33.04 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 17.86 เป็ นผลมำ
จำกเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทย่อยลดลง เนื่องจำกกำรจ่ำยชำระคืนตำมข้อตกลงที่กำหนดใน
สัญญำเงินกู้
- ส่วนของหนีส้ นิ ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี ลดลง 12.25 ล้ำนบำท หรือ
เท่ำกับร้อยละ 68.13 เป็ นผลจำกกำรประมำณกำรหนีส้ ินภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่คำดว่ำ
จะต้อ งจ่ ำ ยแก่ พ นัก งำนที่ มี อ ำยุค รบก ำหนดเกษี ย ณอำยุใ นระหว่ำ งปี 2565 ลดลงจำกรำยงำนกำร
ประเมินผลประโยชน์พนักงำนซึง่ ประเมินโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- หนี ้สิ น ที่ เ กิ ด จำกสัญ ญำลดลง 165.05 ล้ำ นบำท หรื อ เท่ ำ กั บ ร้อ ยละ 43.21 เป็ นผลมำจำกกำร
ครบกำหนดระยะเวลำกำรรับประกันงำนก่อสร้ำงของผูร้ บั เหมำช่วงในระหว่ำงปี 2564
เงินประกันผลงำนจำกผูร้ บั เหมำช่วงลดลง 58.94 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 15.73 เนื่องจำกในระหว่ำง
ปี มีกำรอนุมตั ิให้ตดั จำหน่ำยเงินประกันผลงำนที่มีอำยุเกินกำหนด จำนวน 24.88 ล้ำนบำท
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ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม รอออกใบก ำกั บ ภำษี ล ดลง 14.95 ล้ำ นบำท หรื อ เท่ ำ กั บ ร้อ ยละ 14.58 กำรลด
ภำษี มลู ค่ำเพิ่มรอออกใบกำกับภำษี สอดคล้องกับมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรียกเก็บ ที่ลดลง
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 21.07 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 0.94 สำเหตุหลักมำจำก
- เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ลดลง 64.17 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 4.43 เป็ นผลมำจำกเงิน
กูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินของบริษัทย่อยลดลง เนื่องจำกกำรจ่ำยชำระคืนตำมกำหนด
- หนีส้ นิ ตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ เพิ่มขึน้ 80.83 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 14.23 เป็ นผลมำจำกกำรขยำย
อำยุสญ
ั ญำเช่ำที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึง่
- ประมำณกำรหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงำนไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 9.58 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 5.17
เป็ น ผลจำกกำรประมำณกำรหนี ส้ ิน ภำระผูก พัน ผลประโยชน์พ นัก งำนจำกรำยงำนกำรประเมิ น ผล
ประโยชน์พนักงำนโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- เงินมัดจำรับจำกลูกค้ำลดลง 6.01 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 53.31 เป็ นผลมำจำกบริษัทได้มีกำรจัด
ประเภทเงิ นมัดจำรับจำกลูกค้ำที่อำยุของสัญญำเช่ำจะครบกำหนดในระหว่ำงปี 2565 จำกหนีส้ ินไม่
หมุนเวียนไปเป็ นหนีส้ นิ หมุนเวียน

Debt to Equity Ratio

ณ 31 ธันวำคม 2564
เท่ำกับ 0.60 : 1 เท่ำ

บริษัทได้ดำรงไว้
ซึง่ อัตรำส่วน
ของหนีส้ ินต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ไม่เกินตำมเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่
เท่ำกับ 2.5 : 1 เท่ำ

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564 จำนวน 6,150.34 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 16.31 ล้ำน
บำท หรือเท่ำกับร้อยละ 0.26 ซึง่ เป็ นกำรเพิ่มขึน้ หรือลดลงขององค์ประกอบหลัก ได้แก่
- กำไรจำกกำรดำเนินงำนสำหรับปี 2564 จำนวน 63.92 ล้ำนบำท
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมลดลง 20.28 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 3.56
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ลดลงจำนวน 6.01 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 1.87 เป็ นผลมำจำก
รำคำของหลักทรัพย์ที่ถือไว้เผื่อขำยมีรำคำลดลงตำมทิศทำงของตลำดหลักทรัพย์ ณ วันสิน้ ปี 2564 เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน
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สภาพคล่อง
ภำพรวมของกำรดำเนินงำน ในด้ำนเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษัท ปี 2564
จำนวน 338.28 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2563 จำนวน 299.78 ล้ำนบำท หรือลดลงเท่ำกับร้อยละ 46.98 เป็ นผลมำจำกผล
กำรดำเนินงำนในระหว่ำงปี 2564 ซึง่ สำมำรถเปรียบเทียบอัตรำส่วนสภำพคล่องในรูปแบบต่ำงๆ ได้ดงั นี ้
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(หน่วย: ร้อยละ)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

งบการเงินรวม
2564
2563
2.95
1.94
1.80
1.40

2562
1.56
0.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2562
3.43
2.16
2.18
2.02
1.52
1.23

4.2) ปั จจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
(Forward looking)
อย่ำงไรก็ตำม ในกำรดำเนินธุรกิจในรอบปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทยังคงมีควำมมุ่งมั่นและพัฒนำระบบงำนด้ำนต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น ประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนของบริษัทให้มีควำมใกล้เคียงกับสภำพเศรษฐกิจ โดยบริษัท
มีนโยบำยในกำรติดตำมดูแลต้นทุนต่ำงๆ รวมถึงจัดให้มีเครื่องมือในกำรช่วยติดตำมให้ตน้ ทุนอยู่ภำยใต้งบประมำณที่
กำหนดไว้ รวมทัง้ บริษัทมีนโยบำยขยำยกำรดำเนินงำนไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับรูร้ ำยได้ใน
ธุรกิจอื่น ได้แก่ กำรดำเนินธุรกิจเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์สร้ำงใหม่ เพื่อกำรให้เช่ำและลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจ
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ ที่มีศักยภำพ ทำเล ที่ตงั้ เหมำะสม พร้อมใช้งำนและสำมำรถสร้ำงรำยได้ ทันที แต่อย่ำงไรก็ตำม
สถำนกำรณ์โควิด-19 ที่ได้กลับมำระบำดระลอกใหม่ทงั้ ในและต่ำงประเทศ ทำให้กำรฟื ้ นตัวของภำคกำรท่องเที่ยวสะดุดลง
รวมถึงแผนกำรดำเนินนโยบำยกำรท่องเที่ยวของทำงกำรอย่ำงแผนกำรเปิ ดรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติให้เดินทำงเข้ำมำ
ท่องเที่ยวในประเทศต้องชะลอออกไปจนกว่ำสถำนกำรณ์จะดีขนึ ้ จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ทำให้ภำคกำรท่องเที่ยวของไทย
ในปี 2565 มีทิศทำงปรับดีขนึ ้ กว่ำปี ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรนำเข้ำวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และดำเนินกำรเร่งฉีดให้แก่
ประชำชนในประเทศอำจท ำให้ภำคกำรท่อ งเที่ ย วของประเทศกลับ มำจำกรับ ควำมเชื่ อมั่น จำกนักท่อ งเที่ ย วอี กครัง้
โดยเฉพำะตลำดนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ แม้ที่ผำ่ นมำ ภำครัฐมีมำตรกำรช่วยเหลือผูป้ ระกอบกำรธุรกิจโรงแรมอย่ำงต่อเนื่อง
แต่เมื่อเหตุกำรณ์โควิดลำกยำว ทำให้ผปู้ ระกอบกำรเผชิญกับควำมยำกลำบำกขึน้ จึงจำเป็ นต้องหำมำตรกำรเพิ่มเติมเพื่อ
บรรเทำผลกระทบทำงเศรษฐกิจดังนัน้ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์อนำคตได้อย่ำงแม่นยำ เนื่องจำก
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลำ กลุม่ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของกลุม่ บริษัท จำเป็ นจะต้องปรับตัว หำแนวทำง
สร้ำงรำยได้ที่แตกต่ำงจำกในอดีต เพื่อให้สำมำรถดำเนินธุรกิ จได้แม้โควิด-19 จะยังดำเนินอยู่ โดยในปี 2565 เสนอเน้นทำ
ตลำดในประเทศ จับกลุม่ นักท่องเที่ยวไทยที่ยงั คงมีกำลังซือ้ ไม่วำ่ จะเป็ นกลุม่ คนโสด คนทำงำน วัยเก๋ำ ครอบครัว ผูม้ ีควำม
หลำกหลำยทำงเพศ ฯลฯ รวมถึงกลุม่ คนไทยเที่ยวนอกที่มีจำนวนมำกกว่ำ 12 ล้ำนคนและยังไม่สำมำรถออกเดินทำงไป
ท่องเที่ยวได้ในระยะเวลำอันใกล้ กลุม่ เอ็กแพทหรือชำวต่ำงชำติที่มีถิ่นพำนักถำวรภำยในประเทศไทยที่มีจำนวน 2 ล้ำนคน
มีกำลังซือ้ และสำมำรถเดินทำงตลอดเวลำ และยังมีกลุ่มประชุมสัมมนำที่มีควำมสำคัญต่อกลไกกำรขับเคลื่อนประเทศ
ส่วนในปี 2565 ที่จะต้องขยับกลับรุ กตลำดต่ำงชำติ จะให้ควำมสำคัญกับกำรทำตลำดที่มีควำมเฉพำะมีศกั ยภำพในกำรใช้
จ่ำยสูงอย่ำงเช่นกลุม่ ที่รกั สุขภำพ กลุม่ ที่มำรักษำตัว กลุม่ แข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ แม้จำเป็ นจะต้องรวมปั จจัยสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดและกำรล็อกดำวน์ในไทยรวมถึงในต่ำงประเทศเพิ่มเติมเข้ำมำอีก และกลุม่ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของกลุม่
บริษัท คำดว่ำภำยในปี 2566 ตัวเลขท่องเที่ยวไทยจะคืนสูต่ วั เลขก่อนโควิด -19
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ผลการดาเนินงานจากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ – งบการเงิน
รายได้
โดยงบกำรเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2564 มีผลกำไร 63.92 ล้ำนบำท ในขณะช่วงเวลำเดียวกันของปี 2563
บริษัทมีผลกำไร 183.79 ล้ำนบำท ซึง่ มีผลประกอบกำรลดลง 119.87 ล้ำนบำท หรือ ลดลงร้อยละ 65.22 โดยมีสำเหตุกำร
เปลีย่ นแปลงของผลกำรดำเนินงำน ดังนี ้
 รำยได้จำกกำรก่อสร้ำงลดลง โดยปี 2564 มีจำนวน 4,964.54 ล้ำนบำท สำหรับปี 2563 มีจำนวน 7,623.87 ล้ำนบำท
ลดลง 2,659.33 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 34.88 ซึง่ สำมำรถจำแนกรำยได้จำกสำยผลิตภัณฑ์ตำ่ งๆ ได้ดงั นี ้
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทอำคำรที่พกั อำศัยในปี 2564 มีจำนวน 2,767.86 ล้ำนบำท ลดลง
1,675.11 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 37.70 จำกปี 2563 และเพิ่มขึน้ 91.95 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 2.11 จำกปี
2562 เนื่องจำกโครงกำรเดิมทยอยก่อสร้ำงแล้วเสร็จและมีโครงกำรใหม่ที่เกิดขึน้ ในปี จำนวน 6 โครงกำร
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในปี 2564 จำนวน 781.91 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
297.10 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 61.28 จำกปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 484.81 ล้ำนบำท และเพิ่มขึน้ 181.37 ล้ำนบำทหรือ
เท่ำกับร้อยละ 59.77 จำกปี 2562 เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2564 กลุม่ บริษัทมีโครงกำรก่อสร้ำงที่มีรำยได้ต่อเนื่องมำจำกปี
ก่อน จำนวน 4 โครงกำรและมีโครงกำรใหม่ที่เพิ่มขึน้ ในปี จำนวน 1 โครงกำร
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทศูนย์กำรค้ำ / ซุปเปอร์มำร์เก็ต / ชอปปิ ง มอลล์ ในปี 2564 มีจำนวน
627.88 ล้ำนบำท ลดลง 65.92 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 9.50 จำกปี 2563 ที่มีจำนวน 693.80 ล้ำนบำท และเพิ่มขึน้
145.05 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 26.43 จำกปี 2562 ที่มีจำนวน 548.75 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทได้รบั กำรประมูล
โครงกำรขนำดใหญ่และเริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ในปี 2561 และดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องมำจนถึงปี 2564
และก่อสร้ำงแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2564 จำนวน 1 โครงกำร กลุม่ บริษัทมีโครงกำรก่อสร้ำงที่มีรำยได้ต่ อเนื่องมำจำกปี ก่อน
จำนวน 3 โครงกำรและมีโครงกำรใหม่ที่เพิ่มขึน้ ในปี จำนวน 1 โครงกำร
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทโรงพยำบำลในปี 2564 มีจำนวน 457.82 ล้ำนบำท ลดลง 603.30
ล้ำนบำทหรือเท่ำกับร้อยละ 56.85 จำกปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 1,061.12 ล้ำนบำท และเพิ่มขึน้ 318.93 ล้ำนบำทหรือเท่ำกับ
ร้อยละ 42.97 จำกปี 2562 ที่มีจำนวน 742.19 ล้ำนบำท กลุ่มบริษัทมีโครงกำรก่อสร้ำงที่มีรำยได้ต่อเนื่องมำจำกปี ก่อน
จำนวน 2 โครงกำรและมีโครงกำรใหม่ที่เพิ่มขึน้ ในปี จำนวน 1 โครงกำร
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทโรงงำนอุ ตสำหกรรมในปี 2564 มีจำนวน 201.41 ล้ำนบำท ลดลง
144.00 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 41.69 จำกปี 2563 ที่มีจำนวน 345.41 ล้ำนบำท และลดลง 33.44 ล้ำนบำทหรือ
เท่ำกับร้อยละ 8.83 จำกปี 2562 เนื่องจำกบริษัทได้รบั กำรประมูลโครงกำรและเริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรใหม่ในปี
2562 และดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องมำจนแล้วเสร็จในปี 2564 โดยในระหว่ำงปี ไม่มีโครงกำรใหม่เกิดขึน้
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทอำคำรสำนักงำน / อำคำรพำณิชย์ในปี 2564 มีจำนวน 127.65 ล้ำน
บำท ลดลง 377.52 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 74.73 จำกปี 2563 และลดลง 496.91 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 49.59
เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำกได้มีกำรเริ่มโครงกำรก่อสร้ำงใหม่ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 จำนวน 1 โครงกำรและ 2
โครงกำรตำมลำดับ โดยดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อเนื่องมำจนแล้วเสร็จในปี 2564 จำนวน 2 โครงกำรและมีโครงกำรใหม่ที่
เพิ่มขึน้ ในปี จำนวน 1 โครงกำร
- รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรงประเภทสถำบันในปี 2564 ไม่มีโครงกำรก่อสร้ำง เป็ นผลให้ลดลงร้อยละ 100
เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวน 90.59 ล้ำนบำท ซึ่งเป็ นรำยได้ต่อเนื่องมำจำกกำรรับงำนในปี 2561 และลดลง 504.69
ล้ำนบำทจำกปี 2562 ซึง่ มีจำนวน 595.28 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทเข้ำรับงำนโครงกำรประเภทสถำบันในระหว่ำงปี 2561
และได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในระหว่ำงปี 2564
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โดยภำพรวมสรุปโครงสร้ำงรำยได้ ดังนี ้
สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ
รำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำโดยตรง
- อำคำรที่พกั อำศัย
- โรงแรมและรีสอร์ท
- ศูนย์กำรค้ำ/ซุปเปอร์มำร์เก็ต/ชอปปิ งมอลล์
- โรงพยำบำล
- โรงงำนอุตสำหกรรม
- อำคำรสำนักงำน/อำคำรพำณิชย์
- สถำบัน
รายได้จากการก่อสร้าง
รำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพัก
ดอกเบีย้ รับ
เงินชดเชยค่ำเสียหำย
โอนกลั บ ค่ ำ เผื่ อ ประมำณกำรคดี ค วำม
ฟ้องร้อง
กำไรจำกกำรจำหน่ำยและตัดบัญชีทรัพย์สิน
รำยได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2564
จานวน

%

ปี 2563
จานวน

%

ปี 2562
จานวน

%

2,767.86
781.91
627.88
457.82
201.42
127.65
4,964.54
270.21
0.95
-

52.09
14.71
11.82
8.62
3.79
2.40
93.43
5.08
0.02
-

4,442.97
484.81
693.80
1,061.12
345.17
505.17
90.59
7,623.87
308.17
5.40
-

55.62
6.07
8.69
13.28
3.86
6.32
1.13
95.44
3.86
0.07
-

4,351.02
303.44
548.75
742.19
378.85
1,002.08
595.28
7,921.61
461.41
18.89
20.81

50.82
3.54
6.42
8.67
4.42
11.70
6.95
92.52
5.39
0.22
0.24

3.84

0.07

1.69

0.02

9.64

0.11

74.36

1.40

48.99

0.61

129.87

1.52

5,313.90

100.00

7,988.12

100.00

8,562.23

100.00

บริษัทมีรำยได้รวมสุทธิ (ตำมงบกำรเงินรวม) ในปี 2564 จำนวน 5,313.90 ล้ำนบำท ปี 2563 จำนวน 7,988.12
ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 2,674.22 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 33.48 โดยรำยได้หลักเป็ นรำยได้จำกกำรเป็ นผูร้ บั เหมำ
โดยตรงจำนวน 4,964.54 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อยละ 93.43 ของรำยได้รวมสุทธิ ซึง่ มำจำกประเภทงำนอำคำรที่พกั อำศัย
โรงแรมและรีสอร์ท ศูนย์กำรค้ำและชอปปิ ง มอลล์ โรงพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรม อำคำรสำนักงำน และสถำบัน
ตำมลำดับ
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รายได้จากการให้บริการห้องพัก
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพัก จำนวน 270.21 ล้ำนบำท ในปี 2564 และจำนวน 308.17 ล้ำนบำท ในปี
2563 ลดลง 37.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 12.32 กำรลดลงของรำยได้โดยรวมของกลุม่ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เป็ นผลมำ
จำกกำรลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวทัง้ นักท่องเที่ยงจำกต่ำงประเทศและนักท่องเที่ยวในประเทศจำกสถำนกำรณ์แพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 ทีย่ ำวนำน มีกำรแพร่ระบำดของสำยพันธ์ใหม่ และเป็ นวงกว้ำงในระหว่ำงปี 2564 ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจกำรให้บริกำรห้องพักของกลุม่ บริษัทเป็ นอย่ำงมำก จึงมีกำรปรับกลยุทธ์ดำ้ นรำคำ รวมถึงเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวกับทำงภำครัฐ เพื่อกระตุน้ ยอดกำรให้บริกำร ส่งผลให้อตั รำกำรเข้ำพักเฉลีย่ ของกลุม่ บริษัทเพิ่มขึน้ จำกร้อยละ
44.22 เป็ นร้อยละ 56.27 โดยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12.05 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
แต่อย่ำงไรก็ตำมกลุม่ พัฒนำอสังหำริมทรัพย์มีกำรปรับกลยุทธ์ในกำรหำลูกค้ำ ซึ่งปกติเน้นกำรรับลูกค้ำประเภท
รำยวัน โดยกลยุทธ์แบบใหม่คือจะต้องมีกำรให้สดั ส่วนสำหรับลูกค้ำประเภทระยะสัน้ และระยะยำวด้วยสัดส่วน 50 : 50
โดยจะต้องมุ่งเน้นกำรขำยห้องพักแบบระยะยำวมำกขึน้ เนื่องจำกกำรทำสัญญำระยะยำวปกติจะมีอำยุของสัญญำเริ่ม
ตัง้ แต่ 1 – 3 ปี และเน้นกลุม่ ลูกค้ำที่เป็ นชำวต่ำงชำติที่มำทำงำนที่ประเทศไทยหรือมีกำรส่งตัวแทนเข้ำมำดูแลบริษัทในเครือ
ที่ประเทศไทยสำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อที่จะมีรำยได้ที่เป็ นแบบคงที่มำกขึน้ และหลีกเลี่ยงควำมไม่แน่นอนที่อำจเกิดขึน้ ใน
อนำคต ถึงแม้ว่ำบริษัทจะมีกลยุทธ์ใหม่ในกำรบริหำรกลุ่มธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในระหว่ำงปี 2564 และคำดว่ำจะมีกำร
ปรับตัวดีขนึ ้ ในปี 2565 อีกหนึ่งช่องทำงที่กลุ่มบริษัทพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ใช้ในกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่กลุ่มบริษัทคือ กำร
ออกบู๊ทเปิ ดขำยคูปองห้องพักที่งำนไทยเที่ยวไทย ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับที่ดีเป็ นอย่ำงมำกจำกผูท้ ี่สนใจ
กลุ่มพัฒนำอสังหำริมทรัพย์มี 3 โครงกำรได้เปิ ดให้บริกำรแล้วและอีก 2 โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำงดังนี ้
บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้ำซือ้ กรรมสิทธิ์หอ้ งชุดอำคำร เอท ทองหล่อ
เรสซิเดนซ์ เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2561 ซึ่งเป็ นเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครันกลำงใจ
เมื อ ง ด้ว ยจ ำนวนห้อ งพัก 148 ห้อ ง ตั้ง อยู่ที่ ซ อยสุขุม วิ ท 55 (ทองหล่อ ) ถนนสุขุม วิ ท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง
กรุงเทพมหำนคร มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพักในปี 2564 จำนวน 163.61 ล้ำนบำท ลดลง 27.91 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับ
ร้อยละ 14.57 มีสดั ส่วนเท่ำกับร้อยละ 60.55 ของรำยได้คำ่ บริกำรในงบกำรเงินรวม และมีอตั รำกำรเข้ำพักเฉลีย่ ในปี 2564
เท่ำกับร้อยละ 73.97
บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย)
- โครงกำร 1 Citadine Grand Central Sriracha เริ่มเปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนเมษำยน 2558 เป็ น
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครัน ด้วยจำนวนห้องพัก 136 ห้อง ตัง้ อยู่ที่อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพักในปี 2564 จำนวน 30.57 ล้ำนบำท ลดลง 1.77 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อย
ละ 5.47 จำกปี 2563 จำนวน 32.34 ล้ำนบำท มีสดั ส่วนเท่ำกับร้อยละ 11.31 ของรำยได้ ค่ำบริกำรในงบกำรเงินรวม และมี
อัตรำกำรเข้ำพักเฉลีย่ ในปี 2564 เท่ำกับร้อยละ 51.08
- โครงกำร 2 Sommerset Harbour view Sriracha เริม่ เปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรในเดือนมีนำคม 2563 เป็ น
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครัน ด้วยจำนวนห้องพัก 176 ห้อง ตัง้ อยู่ที่อำเภอศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพักในปี 2564 จำนวน 49.48 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 7.82 ล้ำนบำท หรือเท่ำกับร้อย
ละ 18.77 จำกปี 2563 จำนวน 41.66 ล้ำนบำท มีสดั ส่วนเท่ำกับร้อยละ 18.31 ของรำยได้คำ่ บริกำรในงบกำรเงินรวมและมี
อัตรำกำรเข้ำพักเฉลีย่ ในปี 2564 เท่ำกับร้อยละ 55.56
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) สำขำ 1 โครงกำร เดอะ ดัชเชส โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เป็ นเซอร์วสิ
อพำร์ทเม้นท์ พร้อมสิ่งอำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครัน ด้วยจำนวนห้องพัก 166 ห้อง ตัง้ อยู่ที่ถนนหลังสวน ลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรห้องพักในปี 2564 จำนวน 25.36 ล้ำนบำท ลดลง 15.22 ล้ำนบำท
หรือเท่ำกับร้อยละ 37.851 จำกปี 2563 จำนวน 40.58 ล้ำนบำท มี สดั ส่วนเท่ำกับร้อยละ 9.38 ของรำยได้ค่ำบริกำรในงบ
กำรเงินรวม และมีอตั รำกำรเข้ำพักเฉลีย่ ในปี 2564 เท่ำกับร้อยละ 26.79
บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด (บริษัทย่อย) กลุ่มบริษัทมีแผนกำรพัฒนำบริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด เพื่อดำเนิน
ธุรกิจในระดับ 3-4 ดำว ภำยใต้ตรำสัญลักษณ์ X2 ชื่อโรงแรมครอส ทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่ ำตอง เซ็นเตอร์ จำนวนห้องพัก 326 ห้อง
และประกอบด้วยสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น ร้ำนอำหำร สระว่ำยนำ้ ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ ห้องสันทนำกำร ร้ำนขำยของ
ที่ระลึก และที่จอดรถ ซึง่ ในปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงเตรียมโครงกำร
บริษัท เจที เทน จำกัด (บริษัทย่อย) กลุม่ บริษัทมีแผนกำรพัฒนำบริษัท เจที เทน จำกัด ให้เป็ นโครงกำรโรงแรม
สูง 6 ชั้น ด้วยห้องพักประมำณ 120 ห้อง โครงกำรนีต้ งั้ อยู่ซอยนำจอมเทียน 10 อำเภอบำงละมุง ตำบลนำจอมเทียน
จังหวัดชลบุรี โดยมีสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่ทำงโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้องและพืน้ ที่สำธำรณะ
แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง ห้องปลอดบุหรี่ ห้องนอนติดระเบียง ห้องนอนวิวทะเล ที่จอดรถ และบริกำรรถรับ -ส่งถึงสนำมบิน
เป็ นต้น และยังมีในส่วนของสิง่ อำนวยควำมสะดวกทำงสันทนำกำรที่จดั เตรียมไว้ให้บริกำรอย่ำงครบครัน เช่น ฟิ ตเนส ซำว
น่ำ สวนสำธำรณะ ร้ำนอำหำร และสระว่ำยนำ้ กลำงแจ้ง เป็ นต้น
โอนกลับค่าเผื่อประมาณการคดีความฟ้ องร้อง
บริษัทมีรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อประมำณกำรคดีควำมฟ้องร้องในปี 2562 มีจำนวน 20.81 ล้ำนบำท ลดลง
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และปี 2563 เนื่องจำกศำลมีคำพิพำกษำให้คดีถึงที่สดุ บริษัทต้องกลับรำยกำรค่ำ
เผื่อที่เคยตัง้ ไว้สำหรับส่วนที่เกินเป็ นรำยได้จำกกำรโอนกลับค่ำเผื่อประมำณกำรคดีควำมฟ้องร้องในงบกำรเงิน
ดอกเบีย้ รับ
บริษัทมีดอกเบีย้ รับในปี 2564 จำนวน 0.95 ล้ำนบำท ลดลง 4.45 ล้ำนบำท โดยในปี 2563 มีจำนวน 5.40 ล้ำน
บำท หรือลดลงเท่ำกับร้อยละ 0.02 ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับจำกเงินฝำกประจำ และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในเงิน
ลงทุนระยะสัน้
รายได้อื่น
บริษัทมีรำยได้อื่นในปี 2564 จำนวน 74.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 25.37 ล้ำนบำท โดยในปี 2564 มีจำนวน 48.99
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 51.79 เนื่องจำกในระหว่ำงปี บริษัทได้รบั กำรอนุมตั ิให้ตดั จำหน่ำยเงินประกันผลงำนที่มีอำยุ
เกินกว่ำ 10 ปี เข้ำเป็ นรำยได้อื่นจำนวน 24.88 ล้ำนบำท
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ต้นทุนจากการก่อสร้าง
สัดส่วนต้นทุนจำกกำรก่อสร้ำงต่อรำยได้จำกกำรก่อสร้ำง โดยปี 2564 มีอตั รำร้อยละ 88.73 สำหรับปี 2563 มี
อัตรำร้อยละ 91.85 หรือลดลงในอัตรำร้อยละ 3.12 โดยต้นทุนที่สำคัญ ได้แก่ ค่ำวัสดุอปุ กรณ์กำรก่อสร้ำง ค่ำแรงงำน และ
ค่ำจ้ำงงำนผูร้ บั เหมำช่วง รวมถึงค่ำเสือ่ มรำคำเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ตำ่ งๆ ซึง่ ต้นทุนหลักของกำรก่อสร้ำงจะผันแปรไปตำม
รำยได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีกำรวำงแผนในกำรควบคุมรำคำค่ำวัสดุก่อสร้ำงที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น
และมีกำรนำเทคโนโลยีใหม่เข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน เช่น กำรลงทุนในลิฟต์โดยสำร (Passenger Hoist)
ทำวเวอร์เครน (Tower Crane) พร้อมทัง้ มีกำรคิดค้นวิธีกำรปฏิบตั ิงำนใหม่อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มคุณภำพ ประสิทธิภำพให้กบั
งำนก่อสร้ำง อีกทัง้ ยังทำให้สำมำรถลดและบริหำรต้นทุนในกำรเก็บงำนได้อีกด้วย นอกจำกนีแ้ ล้วยังทำให้สำมำรถบริหำร
ระยะเวลำซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั ิงำนและก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
ด้ำนค่ำแรงงำนบริษัทได้มีกำรวำงแผนที่จะจัดตัง้ โครงกำรพัฒนำช่ำงฝี มืออย่ำงยั่ งยืน โดยในตลำดแรงงำน
ปั จ จุบัน ช่ ำงฝี มือ ที่มีค วำมเชี่ ยวชำญค่อนข้ำงหำยำก บริษั ท จึ งได้จัดตัง้ ศูนย์ฝึกแรงงำน เพื่ อ เป็ น กำรเพิ่ มช่ำงฝี มือใน
ตลำดแรงงำนในประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นกำรเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพของช่ำงฝี มือ โดยเฉพำะแรงงำนฝี มือที่มีควำม
เชี่ยวชำญในงำนเฉพำะทำงในแต่ละลำดับขัน้ สำยงำน โดยในปี 2564 มีสดั ส่วนต้นทุนกำรเพิ่มอัตรำค่ำแรงงำนเป็ นผลมำ
จำกค่ำแรงงำนของบริษัทซึง่ เป็ นไปตำมฎหมำยแรงงำนที่ตอ้ งมีกำรปรับเพิ่มขึน้ ทุกปี โดยบริษัทมีกำรวำงแผนในกำรควบคุม
ค่ำแรงงำนให้อยูใ่ นงบประมำณ เนื่องจำกค่ำแรงงำนเป็ นปั จจัยหลักที่เป็ นตัวแปรให้โครงกำรได้รบั ผลกำไรหรือขำดทุน ซึ่ง
บริษัทค่อนข้ำงระมัดระวังในกำรวำงแผนและควบคุมค่ำใช้จ่ำยในส่วนนีเ้ ป็ นอย่ำงมำก นอกจำกนีแ้ ล้ว บริษัทยังคงให้
ควำมสำคัญกับแรงงำน เพื่อเป็ นกำรจูงใจให้แรงงำนเกิดควำมรักองค์กร มีแผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพ กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ และคุณภำพชี วิตควำมเป็ นอยู่อย่ำงต่อเนื่ อง (รำยละเอียดในหัวข้อกำรพัฒนำศักยแรงงำน หัวข้อ 3.
ปั จจัยควำมเสีย่ ง)
ต้นทุนจากการให้บริการห้องพัก
บริษัทมีตน้ ทุนจำกกำรให้บริกำรห้องพักในปี 2564 จำนวน 317.02 ล้ำนบำท จำกปี 2563 จำนวน 330.91 ล้ำน
บำท ลดลง 13.89 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.20 ต้นทุนที่ลดลงเป็ นผลมำจำกกลุม่ บริษัท ได้มีกำรควบคุมต้นทุนกำร
บริกำรในส่วนที่เป็ นต้นทุนผันแปรที่มีควำมจำเป็ นน้อยออกให้มำกที่สดุ เนื่องจำกกลุม่ บริษัท ได้รบั ผลกระทบกำรจำกที่มี
จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่ำงมำกจำกำรแพร่ระบำดที่ยำวนำนของโรคโควิด -19 ดังนัน้ กลุ่มบริษัทจึงพยำยำมบริหำร
จัดกำรต้นทุนในส่วนนีเ้ พื่อให้กลุม่ บริษัท ได้รบั ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์นนี ้ อ้ ยที่สดุ เท่ำที่จะเป็ นไปได้
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในปี 2564 เท่ำกับ 360.31 ล้ำ นบำท โดยในปี 2563 เท่ำกับ 268.44 ล้ำนบำท ลดลง
91.87 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 25.50 ค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงหลักเกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรกำลังคน กำรบริหำรค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับบุคลำกรและปรับลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั
โดยมีกำรลดค่ำใช้จ่ำยที่มีควำมจำเป็ นน้อยออกให้ได้มำกที่สดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรบริหำรงำนและผลกำไร
สุงสุด นอกจำกนีแ้ ล้วในระหว่ำงปี 2564 ทำงบริษัทมีคำ่ ใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำน ลูกค้ำและผูร้ บั เหมำ
ช่วงในช่วงสถำนกำรณ์ Covid-19 ซึ่งค่ำใช้จ่ำยหลัก ได้แก่ ค่ำอำหำรคนงำนและผู้รบั เหมำช่วงในช่วงที่ถกู สั่งปิ ดโครงกำร
ก่อสร้ำงและแคมป์ ที่พกั คนงำน ค่ำวัคซีน Covid-19 กำรเป็ นผูส้ นับสนุนในกำรจัดตัง้ ศูนย์ฉีควัคซีน Covid–19 และมีกำร
จัดตัง้ โรงพยำบำลสนำมที่แพลน์บำงไทร ขนำด 240 เตียงเพื่อเป็ นกำรช่วยเหลือสังคมอีกทำงหนึ่ง โดยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
รวม 31 ล้ำนบำท
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ในปี 2564 จำนวน 2.34 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี 2563 จำนวน 29.07 ล้ำนบำท
ลดลงจำนวน 26.72 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 91.94 สำเหตุหลักเนื่องจำกในปี 2563 มีกำรตัง้ ประมำณกำรค่ำเผื่อหนีส้ งสัย
จะสูญเพิ่มเป็ นจำนวน 27.22 ล้ำนบำทเพื่อให้สอดคล้องมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 9
ตำรำงเปรียบเทียบอัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
(หน่วย : ร้อยละ)

งบการเงินรวม
2564
2563

2562

อัตรำกำไรขัน้ ต้น (%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)

9.79%
2.29%

8.90%

11.03%

3.07%

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

1.20%

2.30%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2562
9.16%

10.56%

4.51%

10.57%
6.08%

5.34%

6.25%

2.89%

4.88%

4.58%

4.53%

นโยบายด้านภาษี
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ จึงดำเนินกำร
ให้มี ก ำรปฏิ บัติงำนด้ำนภำษี และใช้สิท ธิ ป ระโยชน์ทำงภำษี ที่ ถูกต้อ งครบถ้วน เพื่ อ ให้เกิ ดประสิท ธิ ภำพสูงสุดภำยใต้
ข้อกำหนดของกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับในกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและภำษี ต่อภำครัฐและผูม้ ีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ ำย ซึง่ สอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณทำงธุรกิจ และตำมแนวทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นให้บริษัทมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับกำรพัฒนำและมีสว่ นรับผิดชอบด้ำน
สังคมอย่ำงเต็มที่ เพรำะบริษัทเชื่อว่ำควำมรับผิดชอบด้ำนภำษี ที่ดี จะสำมำรถเป็ นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมของประเทศได้อย่ำงดีในอนำคต
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนภำษี อำกรอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงกำรใช้สทิ ธิประโยชน์
ทำงภำษี เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทและหน่วยงำนของรัฐ
2. ดำเนินกำรนำส่งและขอคืนภำษี อำกรภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด เพื่อให้เกิดสภำพคล่องต่อ บริษัท
3. ท ำกำรศึกษำและพิ จำรณำผลกระทบทำงภำษี อ ย่ำ งสม่ ำ เสมอ หำกมี ก ฎหมำยหรือนโยบำยทำงภำษี อ ำกรใหม่ๆ
ประกำศใช้ หรือกรณีที่บริษัทมีกำรทำธุรกรรมใหม่ๆ เกิดขึน้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทเป็ นที่ตงั้
4. ดำเนินกำรวำงแผนภำษี อำกร ศึกษำกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ เพื่อกำรนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรและเงื่อนไขที่กำหนด
5. จัดให้มีผรู้ บั ผิดชอบที่มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ เป็ นผูต้ ิดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็ นไป
อย่ำงถูกต้อง และลดควำมเสี่ยงของข้อพิพำททำงภำษี รวมถึงกำรให้ขอ้ มูลกำรดำเนินงำนของบริษัทตำมข้อเท็จจริงที่
เกิดขึน้ เมื่อได้รบั กำรร้องขอหรือเรียกตรวจจำกหน่วยงำนของรัฐ
6. บริษัทมีกำรให้ควำมรูท้ ำงด้ำนภำษี แก่บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
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การดาเนินการด้านภาษีอากร
บริษัทได้มีกำรกำหนดนโยบำยด้ำนภำษี และกำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนและใช้สิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี ที่
ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิ ภำพสูงสุดภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับในกำร
เปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและภำษี ตอ่ ภำครัฐและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย อีกทัง้ บริษัทยังมุ่งเน้นให้มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำและมีส่วนรับผิดชอบด้ำนสังคมอย่ำงเต็ม ที่ เพรำะบริษัทเชื่ อว่ำควำมรับผิดชอบด้ำนภำษี ที่ ดี
จะสำมำรถเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่ำงดีในอนำคต
รายงานด้านภาษี
ในปี 2564 กำไรก่อนหักภำษี เท่ำกับ 120.12 ล้ำนบำท และภำษี นิติบคุ คลเท่ำกับ 56.21 ล้ำนบำท ตำมอัตรำภำษี
ที่แท้จริงร้อยละ 46.79 ซึ่งแตกต่ำงจำกอัตรำภำษี ที่แท้จริงร้อยละ 26.79 สำหรับกำไรสุทธิของธุรกิจที่ได้รบั สิทธิพิเศษทำง
ภำษี ในปี 2564 ได้แก่
พระรำชกฤษฏีกำ ฉบับ 437 เรือ่ งรำยจ่ำยในกำรฝึ กอบรมพนักงำน
ร้อยละ 0.07
รวมสิทธิประโยชน์ดำ้ นภำษี
ร้อยละ 0.07
ปั จจัยความเสี่ยงด้านภาษี
บริษัทตระหนักถึงควำมเสีย่ งด้ำนภำษี ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัททัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน จึงจัดให้มีกำร
ประเมินควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิงำน ดังต่อไปนี ้
1) บุคลำกรมีกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ ด้ำนภำษี อำกรที่ไม่ถกู ต้อง
2) บุคลำกรไม่มีกำรศึกษำหำข้อมูลทำงด้ำนภำษี ที่มีกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงสม่ำเสมอ
จึงได้มีกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็ นระบบ พร้อมทัง้ ออกแบบกำรปฏิบตั ิงำนและกำรควบคุมภำยใน ดังต่อไปนี ้
- ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเรือ่ งภำษี ให้แก่พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
- ติดตำมกฎหมำย หลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรด้ำนภำษี เพื่อให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยได้
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
3) วิเครำะห์และประเมินควำมเสีย่ งทำงด้ำนภำษี โดยจัดให้มีกำร
- วิเครำะห์ผลกระทบทำงด้ำนภำษี หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกฎหมำยหรือหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ เพื่อที่บริษัทจะได้ทำกำร
วำงแผนรองรับผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ กับบริษัทได้
- ในกรณี ที่ มี ข ้อ สงสัยเจ้ำ หน้ำ ที่ ของบริษั ทที่ เ กี่ ย วข้อ งจะประสำนงำนติด ต่อ กับเจ้ำ หน้ำ ที่ สรรพำกร เพื่ อ ขอ
คำแนะนำ
นโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า
เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำงด้ำนกำรค้ำ เรือ่ งแนวทำงพิจำรณำกำรปฎิบตั ิทำงกำรค้ำ
ที่เป็ นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลำกำรให้สนิ เชื่อกำรค้ำ (Credit term) บริษัท จึงกำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยชำระหนีข้ องลูกค้ำไม่
เกิน 30 วัน นับจำกวันวำงบิลกับลูกค้ำ หำกมีกำรเปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นให้ขึน้ อยู่กับเหตุผลทำงกำรค้ำในกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดยอำนำจกำรอนุมตั ิสินเชื่อกำรค้ำกับลูกค้ำ (Authorization) ให้อนุมตั ิ โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) และ
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร (MD) เท่ำนัน้
ซึง่ ในปี 2564 ระยะเวลำกำรให้เครดิตเทอมเฉลีย่ ที่เกิดขึน้ จริงสอดคล้องกับนโยบำยเครดิตเทอมที่บริษัทกำหนด
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5. ข้อมูลทั่วไป และ
ข้อมูลสาคัญอืน่
General Information and
other Important Information

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

5.1) ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ
ประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
นักลงทุนสัมพันธ์
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ
มูลค่ำที่ตรำไว้
ผูส้ อบบัญชี

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
Syntec Construction Public Company Limited
รับเหมำก่อสร้ำง
เลขที่ 555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัด
เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 010735000184 (เดิมเลขที่ บมจ.51)
0-2381-6333
0-2711-4596
www.synteccon.com
0-2711-7423 หรือ 0-2381-6333 ต่อ 5941 // Email : ir@synteccon.com
จำนวน 1,600,000,000 บำท
จำนวน 1,600,000,000 หุน้
หุน้ ละ 1.00 บำท
นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรตั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 7305
นำยจิโรจ
ศิรโิ รโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5113
นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 4713
นำงสุมนำ
เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5897
นำยโกมินทร์
ลิน้ ปรำชญำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 3675
นำยมงคล
เหล่ำวรพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 4722
นำงสำวกชมน ซุน่ ห้วน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 11536
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เลขที่ 72 อำคำร กสท โทรคมนำคม ชัน้ 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบำงรัก
เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500
โทรศัพท์ 0-2-105-4661แฟกซ์ 0-2-026-3760 Email: audit@karinaudit.co.th
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสำร 0-2009-9991
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
จำนวนหุน้
ทัง้ หมด

จำนวนที่
บริษัทถือ

จำนวนหุน้
ที่บริษัท
ชำระแล้ว

กำรถือหุน้
โดยตรง
(%)

ประเภท
ของหุน้

ชื่อบริษัทและสถำนที่ตงั้

ประเภทธุรกิจ

1. บจก. เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
2. บจก. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท
555/5 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
3. บจก.แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
4. บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย)
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
5. บจก. พีที ทรี แลนด์
555/11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
6. บจก. เจที เทน
555/11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
7. บจก. เอ เอ็น 8
555/7 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
8. บจก. เอสเอชจี แมเนจเม้นท์
555/11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110
9. บจก. เดลต้ำ อินฟรำ วัน
555/11 ซอยสุขมุ วิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุ งเทพมหำนคร 10110

ล ง ทุ น แ ล ะ พั ฒ น ำ
อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
กำรให้เช่ำ

6,000,000

4,080,000

4,080,000

68.00

สำมัญ

บริ ห ำรธุ ร กิ จ โรงแรม
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
และอสังหำริมทรัพย์

1,500,000

375,000

375,000

25.00

สำมัญ

บริหำรบุคลำกรสำหรับ
ธุ ร กิ จ โรงแรมเซอร์วิ ส
อ พ ำ ร์ ท เ ม้ น ท์ แ ล ะ
อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
กำรให้เช่ำ
ล ง ทุ น แ ล ะ พั ฒ น ำ
อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
กำรให้เช่ำ

20,000

19,997

19,997

99.97

สำมัญ

1,325,000

7,950,000

7,950,000

60.00

สำมัญ

ล ง ทุ น แ ล ะ พั ฒ น ำ
อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
กำรให้เช่ำ

1,200,000

959,760

959,760

79.98

สำมัญ

ล ง ทุ น แ ล ะ พั ฒ น ำ
อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
กำรให้เช่ำ

1,400,000

1,189,720

1,189,720

84.98

สำมัญ

ล ง ทุ น แ ล ะ พั ฒ น ำ
อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์เ พื่ อ
กำรให้เช่ำ

1,300,000

103,870,000

103,870,000

79.90

สำมัญ

เ พื่ อ บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ
โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ธุ ร กิ จ
บริกำร

90,000

63,000

63,000

70.00

สำมัญ

ใ ห้ บ ริ ก ำ ร จั ด ก ำ ร
พลังงำนแบบครบวงจร

40,000

35,998

899,950

90.00

สำมัญ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

5.2) ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -

5.3) ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีขอ้ พิพำททำงกฎหมำยที่คดียงั ไม่ถึงที่สดุ ซึง่ ที่เกิดจำกประกอบธุรกิจปกติและ
เป็ นคดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อทรัพย์สินของบริษัท มีจำนวนทุนทรัพย์ฟ้องสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
จำนวน 3 คดี คือ
1) คดีปกครอง ณ ศำลปกครองกลำง หมำยเลขดำที่ 2206/2555 โดยรำยละเอียดดังนี ้
ระหว่ำง
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
โจทก์ 1
บริษัท ไมวำน (ประเทศไทย) จำกัด
โจทก์ 2
กำรเคหะแห่งชำติ
จำเลย
คดีหมำยเลขดำที่ 2206/2555
ทุนทรัพย์ฟอ้ ง 874,250,718.11 บำท ฐำนควำมผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
วันที่ยนื่ ฟ้ อง
7 กันยำยน 2555
มูลเหตุคดี
เนื่องด้วยบริษัทได้เข้ำร่วมกิจกำรร่วมค้ำ ซินเท็ค-ไมวำน (SMJV) กับบริษัท ไมวำน (ประเทศไทย)
จำกัด (“ไมวำน”) ในสัดส่วนกำรร่วมทุน 65% : 35% ตำมลำดับ เพื่ อเข้ำรับงำนก่อสร้ำงโครงกำร
บ้ำนเอือ้ อำทร จำกกำรเคหะแห่งชำติ (ผูว้ ่ำจ้ำง) จำนวน 50,000 ยูนิต แต่ดว้ ยเมื่อปี 2549 เกิด
เหตุก ำรณ์ป ฏิ วัติ รัฐ ประหำรขึ น้ ท ำให้โ ครงกำรดัง กล่ ำ วเกิ ด ควำมไม่ ชัด เจนต้อ งชะลอกำร
ดำเนินกำรจนทำให้ SMJV ได้รบั ควำมเสียหำย ซึ่ง SMJV ได้รอ้ งขอและได้รบั กำรอนุมัติให้ลด
จำนวนหน่วยกำรก่อสร้ำงคงเหลือ 13,674 ยูนิต ซึ่งขั้นตอนกำรก่อสร้ำงได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
และส่งมอบงำนแล้ว แต่ยงั มีกำรค้ำงชำระค่ำงวดงำนเกิดขึน้ แก่บริษัททำให้บริษัทเสียหำย
ควำมคืบหน้ำคดี
ศำลปกครองกลำงพิ พ ำกษำยกฟ้ อ งให้บ ริ ษั ท ช ำระเงิ น แก่ ก ำรเคหะ แห่ ง ชำติ จ ำนวน
25,317,134.51 บำท พร้อมดอกเบีย้ อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงิน 21,248,137.63
บำท นับจำกวันที่ 7 กรกฏำคม 2558 เป็ นต้นไป บริษัทยื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุด คดี
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด
ควำมเห็นฝ่ ำยกฏหมำย งำนก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำวเกิดปั ญหำควำมล่ำช้ำขึน้ โดยควำมล่ำช้ำดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึน้
จำกควำมผิดของ SMJV แต่เกิดจำกปั ญหำของทำงกำรเคหะแห่งชำติเองที่มีกำรชะลอกำร
ดำเนินงำน และกำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงล่ำช้ำมีผลต่องำนก่อสร้ำง ทำให้ SMJV ได้รบั ควำม
เสียหำยมีค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเตรียมโครงกำรภำยหลังกำรหยุดงำน ทัง้ ในส่วนอุปกรณ์, ที่ดิน,
ค่ำธรรมเนียมหนังสือคำ้ ประกัน ค่ำควบคุมกำรเร่งงำนจำกควำมล่ำช้ำโครงกำร และอื่น ๆ ซึ่ง
เป็ นควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ จริง SMJV จึงมีสิทธิ ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเคหะแห่งชำติ
ตำมฟ้องได้ โดยคำดว่ำศำลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพำกษำกลับคำพิพำกษำศำลปกครอง
กลำงให้กำรเคหะแห่งชำติชำระค่ำเสียหำยให้แก่ SMJV
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2) คดีควำมแพ่ง ณ ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ หมำยเลขคดีที่ พ.2619/2561 มีรำยละเอียดดังนี ้
ระหว่ำง
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
โจทก์
จุฬำลงกรณ์วิทยำลัย
จำเลย
ทุนทรัพย์ฟอ้ ง 59,848,234.78 บำท ฐำนควำมผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
วันที่ฟ้อง
27 กันยำยน 2561
มูลเหตุคดี
บริษัทรับจ้ำงงำนก่อสร้ำงโครงกำรอุทยำนจุฬำฯ 100 ปี ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จส่งมอบ
งำนแล้ว จุ ฬ ำฯ ไม่ ช ำระเงิ น ค่ ำ จ้ำ งงวดสุด ท้ำ ย โดยหัก เงิ น ค่ ำ ปรับ งำนล่ ำ ช้ำ จ ำ นวน
57,190,386.24 บำท
ควำมเห็นฝ่ ำยกฎหมำย งำนก่อสร้ำงล่ำช้ำไม่ใช่ควำมผิดของบริษัท แต่เกิดจำกปั ญหำ เช่น กำรรอสรุปแบบกำรทำงำน
รู ปแบบกำรก่อสร้ำงบำงส่วนไม่ตรงตำมที่ขออนุญำตจำกทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงแบบ
นำ้ ท่วมขังภำยในโครงกำรเนื่องจำกระดับต่ำกว่ำด้ำนนอกโครงกำร ต้นไม้ตำยจำนวนมำก
ต้องจัดกำรปลูกต้นไม้ซ่อมแซมงำนทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ มิใช่ควำมผิดของบริษัท จึงมีสิทธิ
ได้รบั กำรขยำยเวลำ จุฬำฯ ไม่มีสิทธิ์คิดปรับงำนล่ำช้ำดังกล่ำว คำดว่ำศำลจะมีพิพำกษำให้
จุฬำฯ ชำระเงินคืนค่ำปรับล่ำช้ำที่หกั ไว้ให้แก่บริษัทตำมคำฟ้อง
ควำมคืบหน้ำคดี
ศำลนัด ฟั ง ค ำพิ พ ำกษำเมื่ อวัน ที่ 31 มี น ำคม 2564 ศำลมี ค ำพิ พ ำกษำยกฟ้อง บริษั ท ยื่น
อุทธรณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2564 จุฬำฯยื่นคำแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2564 คดี
อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
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3) คดีควำมแพ่ง ณ ศำลแพ่งกรุงเทพใต้ หมำยเลขดำที่ พ.614/2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
ระหว่ำง
บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด
โจทก์
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
จำเลย
ทุนทรัพย์ฟอ้ ง 247,648,129 บำท ฐำนควำมผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
วันที่ยนื่ ฟ้ อง
13 มีนำคม 2562
บริษัทยื่นฟ้องแย้งทุนทรัพย์ 78,553,421.41 บำท ฐำนควำมผิดสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง
วันที่ยนื่ ฟ้ องแย้ง
20 มิถนุ ำยน 2562
มูลเหตุคดี บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด เป็ นผูว้ ำ่ จ้ำงบริษัท ก่อสร้ำงงำนโครงกำร มำร์ค สุขมุ วิท บริษัท
ก่อสร้ำงโครงกำรแล้วเสร็จ ส่งมอบงำนเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 12 ตุลำคม 2560 แต่บริษัท เมเจอร์ฯ ไม่ยอมรับมอบงำน และ
ไม่ชำระค่ำจ้ำงค้ำงชำระจะเรียกร้องค่ำปรับงำนล่ำช้ำระหว่ำงกำรก่อสร้ำง งำนเกิดควำมล่ำช้ำเนื่องจำกปั ญหำของบริษัท
เมเจอร์ฯ เอง ไม่ใช่ควำมผิดของบริษัท บริษัท เมเจอร์ฯ จึงได้ขยำยเวลำก่อสร้ำงจำกสัญญำจ้ำงจำกเดิมสิน้ สุดวันที่ 9
สิงหำคม 2559 ขยำยเวลำให้ 2 ครัง้ ๆ แรกขยำยเวลำถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ครัง้ ที่ 2 ขยำยเวลำถึงวันที่ 15 กัน ยำยน
2560 หลังจำกขยำยเวลำยังมีปัญหำกำรออกแบบก่อสร้ำงงำนโครงสร้ำงพืน้ ที่ลำนจอดรถด้ำนทิศตะวันตกของอำคำรไม่
สำมำรถรับนำ้ หนักได้จงึ เกิดรอยแตกร้ำวเนื่องจำกกำรออกแบบก่อสร้ำงลำนจอดรถไม่สำมำรถรับนำ้ หนักได้
บริษัท เมเจอร์ฯได้วำ่ จ้ำงผูร้ บั เหมำรำยอื่นเข้ำแก้ไขงำน โดยเสริมเหล็กและปูนเพิ่มควำมหนำเฉพำะบริเวณใต้
พืน้ ที่ลำนจอดรถที่มีปัญหำเพื่อรับนำ้ หนักทำให้ไม่มีรอยแตกร้ำวเกิดขึน้ นอกจำกนีบ้ ริษัท เมเจอร์ฯยังไม่ยอมรับงำนวัสดุหิน
อ่อนธรรมชำติดำ้ นทำงเข้ำโครงกำร เมื่อติดตัง้ เสร็จและใช้งำนร่วม 1 ปี เศษตำกแดดตำกฝนสีหินอ่อนมีรอยด่ำ งตำม
ธรรมชำติของหิน ซึง่ ก่อนติดตัง้ บริษัท เมเจอร์ฯได้ตรวจสอบหินและได้อนุมตั ิให้บริษัทนำมำติดตัง้ ได้ และปั ญหำแผ่นหินปู
พืน้ ทำงเดินรถใช้หินธรรมชำติเช่นกัน สีหินซีดจำงลงเพรำะรถยนต์แล่นผ่ำนตำมระยะเวลำกำรใช้งำนและก่อนกำรติดตัง้ งำน
หิน บริษัทเมเจอร์ฯได้ตรวจและอนุมตั ิให้ใช้วสั ดุหินในกำรติดตัง้ แล้วเช่นกัน และปั ญหำอื่น ภำยหลังบริษัท ส่งมอบงำน
ก่อสร้ำง บริษัทเมเจอร์ฯเปิ ดใช้อำคำรลูกค้ำรับโอนกรรมสิทธิ์เข้ำอยูอ่ ำศัยในอำคำรแล้ว
ควำมเห็นฝ่ ำยกฏหมำย บริษัท เมเจอร์ฯค้ำงชำระค่ำจ้ำงก่อสร้ำงตัง้ แต่งวดที่ 44 ถึงงวดที่ 47 รวม 4 งวดเป็ นเงิน
47,237,775.61 บำท และค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่ เ กิ ด ขึน้ ช่ ว งขยำยเวลำก่ อ สร้ำ ง จ ำนวน 32,618,032.47 บำท รวมเป็ น เงิ น
66,855,808.08 บำท บริษัท ได้ทวงถำม แต่บริษัท เมเจอร์ฯเพิกเฉย ถือว่ำบริษัทเมเจอร์ฯ ผิดสัญญำจ้ำง บริษัท จึงมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญำจ้ำง กำรที่บริษัท เมเจอร์ฯ ได้ยื่นฟ้องเรียกค่ำปรับงำนล่ำช้ำและเรียกค่ำเสียหำยอื่นๆ มำรวมเป็ นเงิน
247,648,129 บำท ซึ่งไม่เป็ นควำมจริง บริษัท ไม่ได้เป็ นฝ่ ำยผิดสัญำจ้ำงจึงไม่ตอ้ งชำระค่ำปรับล่ำช้ำและค่ำเสียหำยอื่นๆ
ตำมคำฟ้อง บริษัทมีสิทธิ ยื่นคำให้กำรและฟ้องแย้งบริษัทเมเจอร์ฯให้ชำระเงินต้นจำนวน 75,408,717.84 บำท พร้อม
ดอกเบีย้ จำนวน 3,144,703.57 บำท ทุนทรัพย์ฟ้องเงินทัง้ สิน้ 78,553,421.41 บำท บริษัท เมเจอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด
จะต้องชำระเงินให้บริษัทตำมฟ้องแย้ง
ควำมคืบหน้ำคดี ศำลนัดสืบพยำนโจทก์ทเี่ หลืออีก 1 ปำก และนัดสืบพยำนจำเลยเมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2564 เนื่องจำก
กำรแพร่ระบำดเชือ้ โรคโควิด19 ศำลเลือ่ นคดีไปนัดสืบพยำนโจทก์และพยำนจำเลยวันที่ 7 มิถนุ ำยน 2565
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5.4) ตลำดรอง
- ไม่มี –

5.5) สถำบันกำรเงินทีต่ ดิ ต่อประจำ (เฉพำะกรณีกำรออกตรำสำรหนี)้
- ไม่มี –
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2)
การกากับดูแลกิจการ

Corporate
Governance

6. นโยบายการกากับ

ดูแลกิจการ
Corporate
Governance

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรงำนตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยให้ควำมหมำยของกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบำล
ตำมควำมหมำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือระบบที่จัดให้มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงคณะกรรมกำร ฝ่ ำยจัดกำร และผูถ้ ือหุน้ เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน นำไปสูค่ วำมเจริญเติบโต และกำร
เพิ่มมูลค่ำให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยำวโดยคำนึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยควำมซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม และสำมำรถตรวจสอบได้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้จัดให้มีค่มู ือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำงกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรบริหำรงำน บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรควบคุมภำยใน
ทัง้ นี ้ ได้มีกำรเผยแพร่ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บคุ คลภำยนอกได้รบั ทรำบ และมีกำร
สือ่ สำรภำยในบริษัท เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน เกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนได้

6.1) ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
6.1.1) นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจัดให้มีค่มู ือนโยบำยกำรกำกับดูแล
กิจกำรของบริษัท อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท และกำรควบคุมภำยใน รวมถึงติดตำม ประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ และบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมกำรและพนักงำนเพื่อใช้อ ้ ำงอิงและถือ
ปฏิบตั ิ รวมทัง้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ภำยในของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท มีบ ทบำทผู้นำที่ร ับ ผิ ดชอบต่อกำรบริหำรกิ จกำรเพื่ อประโยชน์ มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรกำหนด
เป้ำหมำย กลยุทธ์และนโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำน และเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท โดย
ต้องปฎิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ มีควำมซื่อสัตย์สจุ ริตเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และ
เป็ นธรรมต่อผูเ้ กี่ยวข้องภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี นอกจำกนัน้ ยังมีบทบำทหน้ำที่ในกำรกำกับควบคุมดูแลให้
ฝ่ ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
ในปี 2564 นี ้ คณะทำงำนอย่ำงยั่งยืนได้นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำปรับปรุ ง “นโยบำยกำร
กำกับกิ จกำรที่ดี ” ให้สอดคล้องกับกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดี หรือ CG Code โดยมุ่งหวังให้เป็ นแนวทำงปฏิบัติที่ดีของ
คณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกระดับ
นอกจำกนี ้ ที่ประชุมกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ กำรทบทวน
“จรรยำบรรณธุรกิ จ ” เพื่อยกระดับและส่งเสริมบรรษั ทภิบำลของบริษัท และบริษัทย่อย อย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้
กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน ได้มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจรรยำบรรณธุรกิจ มีควำมตระหนักถึงหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ สำมำรถนำแนวทำงปฏิบตั ิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยำบรรณธุรกิจไปใช้ได้ กำรรับเรื่องร้องเรียนและ
เบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต (Whistle Blowing) รวมทัง้ ได้กำหนดให้มีกระบวนกำรติดตำมและกำรจัดกำรให้มีกำร
ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ และทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ
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6.1.2) นโยบายและแนวปฏิบัติท่เี กี่ยวกับผู้ถอื หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท มี ก ำรปฏิ บัติ ต ำมหลัก กำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี ส ำหรับ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560 (Corporate
Governance Code for Listed Companies 2017) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริษัท จดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
หลักกำรและแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อให้บริษัทจดทะเบี ยนนำไปปฏิบตั ิ ซึ่งในปี ที่ผ่ำนมำบริษัทยังคงปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็ น 5 ด้ำนดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ริดรอนสิทธิของ
ผูถ้ ื อหุน้ ทัง้ นี ้ บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิ ขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ื อหุน้ ได้แก่ กำรได้รบั เงิ นปั นผลอย่ำงเท่ำเทียมกัน สิทธิ ในกำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน สิทธิ ในกำรเสนอวำระกำรประชุม สิทธิ ในกำรเสนอชื่อกรรมกำร สิทธิ ในกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ
สิทธิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิ ในกำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล สิทธิ ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร และสิทธิ ในกำรออกเสียงแต่งตั้ งและกำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ บริษัทไม่ได้กีดกันหรือสร้ำงอุปสรรคในกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกัน
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ได้ก ำหนดให้ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท พึ ง เคำรพสิท ธิ แ ละปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ทุก กลุ่ม ทุก รำย
อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยฉพำะอย่ำ งยิ่งกลุ่มผู้ถือ หุน้ ส่วนน้อย ผูถ้ ื อหุน้ ที่เป็ นชำวต่ำงชำติ และผูถ้ ื อหุน้ ประเภทสถำบัน
ตลอดจนมีนโยบำยในกำรอำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคน รวมทัง้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนักลงทุนสถำบันได้เข้ำ
ร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยดำเนินกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยใน
ปี 2564 สิทธิตำ่ งๆ ที่ผถู้ ือหุน้ ได้รบั มีดงั นี ้
1) สิทธิในกำรได้รบั ใบหุน้ และสิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้
บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สำหรับดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
2) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
การดาเนินการก่อนวันประชุมผู้ถอื หุ้น
บริษัทจัดให้มีกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งจัดขึน้ ภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบปี บญ
ั ชีข องบริษัท โดยได้
เปิ ดเผยกำรจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ ซึ่งทำกำรแจ้งตัง้ แต่วนั ที่ 15 มีนำคม 2564
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถวำงแผนตำรำงเวลำในกำรเข้ำร่วมประชุมได้ โดยกำหนดวัน เวลำและสถำนที่จดั ประชุมที่มีควำม
พร้อมที่จะอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ โดยมีนโยบำยที่จะไม่จดั ประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์ และจะจัดประชุมในช่วงเวลำ 8.30-16.00 น.
ในปี 2564 ที่ ผ่ำ นมำ บริษั ท จัด ประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษำยน 2564 ระหว่ำ ง เวลำ
09.00-12.30 น. ณ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่ ห้องประชุมชัน้ 23 อำคำรเอสเอสพี
ทำวเวอร์ 1 เลขที่ตงั้ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 10110
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สำมำรถเดินทำงมำเข้ำร่วมประชุมได้โดยสะดวก เนื่ องจำกอยู่ในย่ำนใจกลำงเมือง ซึ่งมีกำรคมนำคมที่สะดวก
และใกล้ระบบขนส่งสำธำรณะ ไม่วำ่ จะเป็ นรถไฟฟ้ำบีทีเอส รถไฟฟ้ำใต้ดิน รวมทัง้ จัดส่งแผนที่ของสถำนที่ประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งแสดงรำยละเอียดกำรเดินทำงอย่ำงชัดเจน และยังได้ประสำนงำนกับผูถ้ ือหุ้ นที่เป็ นนักลงทุน
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สถำบัน เพื่อให้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัทล่วงหน้ำ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนวันประชุม และอำนวยควำม
สะดวกในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
รายละเอียดของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
บริษัทจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 วัน
ทัง้ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบถึงเรือ่ งที่จะมีกำรพิจำรณำในที่ประชุม รวมทัง้ ได้ระบุวตั ถุประสงค์
และเหตุผลประกอบพร้อมควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระไว้อย่ำงชัดเจน สำหรับวำระแต่งตัง้ กรรมกำรบริษัท
จะระบุชื่อพร้อมแนบประวัติยอ่ ของกรรมกำรแต่ละท่ำนที่จะเสนอแต่งตัง้ ให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบ วำระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะระบุชื่อ
ผู้สอบบัญ ชี บริษั ท ที่ สัง กัด ควำมเป็ นอิ สระ และระยะเวลำที่ เคยเป็ น ผู้สอบบัญชี ข องบริ ษั ท รวมถึ ง ค่ำ ตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีไว้อย่ำงชัดเจน เช่นเดียวกับกำรเสนอขออนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลบริษัทจะแจ้งนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล อัตรำเงิน
ปั นผลที่เสนอจ่ำย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้แก่ผถู้ ือหุน้
ทัง้ นีใ้ นกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะแจ้งรำยชื่อกรรมกำรอิสระในหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมอย่ำงน้อย 2 คน
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้สำมำรถมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระ หรือมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นที่
ผูถ้ ือหุน้ เห็นสมควรได้
 กำรจัดส่งหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม
บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็ นนำยทะเบียนหุน้ ของบริษัท เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดส่ง
หนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมรำยงำนประจำปี ทัง้ ฉบับภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ ส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ ล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 21 วัน โดยในปี นีบ้ ริษัทได้จัดส่งให้ ผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่
8 เมษำยน 2564 เพื่อเป็ นกำรเปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ มีเวลำในกำรศึกษำรำยละเอียดในแต่ละวำระ และเตรียมกำรมอบ
ฉันทะในกรณีที่ไม่สะดวกเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง อีกทัง้ บริษัทมีกำรเตรียมอำกรสแตมป์ สำหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะไว้
บริกำรบริเวณด้ำนหน้ำห้องประชุมโดยไม่มีคำ่ ใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด
นอกจำกนีบ้ ริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบกำร
ประชุมทัง้ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com) ไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน เพื่อ
เป็ นช่องทำงหนึ่งให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบ และได้ลงโฆษณำหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน
ตัง้ แต่วนั ที่ 22-24 เมษำยน 2564
 กำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้
ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะอำนวยควำมสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ในทุกๆ ด้ำน เช่น กำรจัดเจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับและ
ให้คำแนะนำต่ำงๆ เช่น จัดเตรียมเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร จัดให้มีกำรเลีย้ งรับรองสำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม
ในปี 2564 บริษัทจัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 30 เมษำยน 2564 โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ หมด
8 ท่ำน และมีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุม 115 รำย รวมนับจำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 771,708,721 หุน้ จำกจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้
แล้วทัง้ หมด 1,600,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.2318 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ประกอบไปด้วยผูถ้ ือหุน้
ที่เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองรวม 13 รำย นับเป็ นจำนวนหุน้ ได้ 511,799,054 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 31.9874 และโดยกำรมอบ
ฉันทะรวม 102 รำย นับเป็ นจำนวนหุน้ ได้ 259,909,667 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.2444 ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้อบังคับ
ของบริษัทและตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน คือมีผถู้ ือหุน้ ที่มำประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นมำร่วมประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 คน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้ทงั้ หมด โดยในกำรประชุมครัง้ นี ้
ได้มีผสู้ อบบัญชีเข้ำร่วมจำนวน 1 ท่ำน คือ นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรตั น์ จำกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และเพื่อให้กำร
ประชุมเป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและสอดล้องกับแนวทำงที่ดีในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียน จึงได้จัดให้มี
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ตัวแทนผูถ้ ือหุน้ คือ นำงสำวนภำพร ชูชยั ศรี ทำหน้ำที่เป็ นคนกลำงอิสระและเป็ นผูด้ ำเนินกำรตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง
ในที่ประชุมในครัง้ นี ้
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถอื หุ้น
ในปี 2564 เป็ นปี ที่มีกำรแพร่ระบำดของเชือ้ โควิด -19 บริษัทจึงได้เลือกที่จะจัดกำรประชุมในสำนักงำนใหญ่ของ
บริษัท เพื่อนำมำตรกำรลดควำมเสี่ยงของกำรติดเชือ้ มำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิ ภำพมำกยิ่งขึน้ ด้วยกำรดำเนินกำรป้องกัน
ตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรจำกัดจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมงำนไม่เกิน 20 รำย กำรเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร กำรทำควำม
สะอำดสถำนที่ กำรติดตัง้ เครือ่ งกรองอำกำศ และกำรคัดกรองผูเ้ ข้ำร่วมงำน เป็ นต้น ซึง่ ได้รบั คำแนะนำและกำรสังเกตกำรณ์
จำกหน่วยงำนกำกับอย่ำงใกล้ชิด
โดยในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทมีกำรนำเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และระบบบำร์โค้ดมำใช้กบั กำรจัดประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตัง้ แต่กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและโปรแกรมกำรนับคะแนน รวมทัง้ ได้จดั เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนจำนวน 2 แถว เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม ซึ่งใช้เวลำในกำรลงทะเบียนต่อท่ำนไม่เกิน 2 นำที
ทัง้ นี ้ บริษัทส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั รยืนยันกำรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวำระ โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกแต่ละ
วำระอย่ำงชัดเจน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถลงคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร และจะมีกำรเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่ำวหลังเสร็จ
สิน้ กำรประชุม
โดยก่อนเริ่มกำรประชุมประธำนในที่ประชุมได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรที่ประชุมชีแ้ จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
และกำรนับคะแนนเสียงอย่ำงชัดเจนในแต่ละวำระตำมข้อบังคับของบริษัท ซึง่ คำชีแ้ จงกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับ
คะแนนเสียงมีดงั นี ้
1) กำรออกเสียงลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ถือและที่ได้รบั มอบฉันทะโดย
ให้นบั หนึง่ หุน้ เท่ำกับหนึง่ เสียง
2) ผูถ้ ือหุน้ หนึง่ รำยมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ เท่ำนัน้ จะแบ่งแยกจำนวนหุน้ เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงไม่ได้
3) ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรพร้อมทัง้ ลงลำยมือชื่อ เพื่อ
ยืนยันกำรลงคะแนน โดยเจ้ำหน้ำที่จะบันทึกคะแนนเสียงพร้อมทัง้ เก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะกรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเท่ำนัน้ ส่วนบัตรยื่นกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันหมดภำยหลังกำรเสร็จสิน้ กำรประชุม
4) กำรนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจำกจำนวนเสีย งทัง้ หมดที่เข้ำประชุม
ในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5) กำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะนับจำกกำรออกเสียงลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ๆ จึงอำจมีผถู้ ือหุน้ และจำนวนเสียงในแต่ละวำระไม่เท่ำกัน เนื่องจำกอำจมีผถู้ ือหุน้ บำงรำยออก
จำกห้องประชุมหรือเข้ำมำเพิ่มเติม
6) กำรนับ คะแนนเสีย งจะถื อ มติข ้ำงมำกของผู้ถื อ หุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้น แต่ใ นเรื่อง
ที่กฎหมำยกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ทัง้ นี ้ จะมีกำรแจ้งผลกำรตรวจนับคะแนนภำยหลังจำกจบกำรประชุมในแต่ละวำระ
สำหรับวำระกำรเลือกตัง้ กรรมกำรจะลงมติเป็ น รำยบุคคลเพื่อเปิ ด โอกำสให้ผู้ ถื อหุน้ มี สิทธิ เลือกกรรมกำรที่
ต้องกำรได้อย่ำงแท้จริง และเพื่อให้กำรลงคะแนนในวำระเลือกตัง้ กรรมกำรมีควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนน จึงกำหนดให้
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนทัง้ ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเมื่อลงคะแนนเสียงให้กรรมกำรครบทุกคนแล้ว โดยกรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ แต่ละรำยจะต้องได้รบั คะแนน
เสียงเห็นชอบเกิ นกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง ทัง้ นีบ้ ริษัทให้สิทธิ
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ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกเริม่ กำรประชุมแล้ว มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวำระที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำ และ
ยังไม่ได้ลงมติ และเปิ ดโอกำสให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมซักถำมปั ญหำและข้อสงสัยต่ำงๆ รวมถึงเสนอควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่
ภำยในเวลำที่หมำะสมในช่วงท้ำยของกำรประชุม โดยจะบันทึกประเด็นคำถำมคำตอบที่สำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุม
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รบั ทรำบ ซึ่งประธำนในที่ประชุมจะดำเนินกำรประชุมตำมวำระกำรประชุม และ
จะไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ
การดาเนินการหลังวันประชุมผู้ถอื หุ้น
 กำรเปิ ดเผยมติกำรประชุม
บริษัทจะทำกำรเปิ ดเผยมติ ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น
พร้อมผลกำรลงคะแนนเสียง โดยแจ้งเป็ นจดหมำยข่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำกำรเปิ ดเผยไว้บนเว็บ ไซต์
ของบริษัทหลังเสร็จสิน้ กำรประชุม
ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้เปิ ดเผยมติกำรประชุมในวันที่
30 เมษำยน 2564
 รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษั ท จะท ำกำรเผยแพร่ร ำยงำนกำรประชุม อย่ำ ง
ถูกต้องครบถ้วนทัง้ ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ซึ่งแต่ละ
วำระกำรประชุม จะประกอบด้วยเนือ้ หำสำระที่ สำคัญ มติที่
ประชุมพร้อมผลคะแนนเสียงทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออก
เสียง และบัตรเสีย พร้อมบันทึกคำถำม คำชีแ้ จง และกำรแสดง
ควำมคิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุม รวมทั้ง รำยชื่ อ กรรมกำรที่ เ ข้ำ ร่ว ม
ประชุมพร้อมตำแหน่งบนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วัน นับ
จำกวันที่ประชุม เพื่อเป็ นช่องทำงให้ผถู้ ือหุน้ สำมำรถตรวจสอบ
ข้อมูลควำมถูกต้องได้ พร้อมทัง้ นำส่งกระทรวงพำณิชย์ภำยใน
เวลำที่กฎหมำยกำหนด อีกทัง้ ยังได้บนั ทึกภำพกำรประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผทู้ ี่สนใจสำมำรถรับชม
ย้อนหลังได้อีกด้วย
ซึง่ ในปี 2564 บริษัทได้เปิ ดเผยรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ในวันที่ 12 พฤษภำคม 2564
สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทได้ปฏิบตั ิตำมนโยบำยว่ำด้วยหลักเกณฑ์และกำรนำเสนอและพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อผูถ้ ื อหุน้
โดยบริษัทได้ทำกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ำที่พิจำรณำรู ปแบบและหลักเกณฑ์
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยจะพิจำรณำจำกขนำดของธุรกิจ ภำวะทำงเศรษฐกิจโดยรวม ผลประกอบกำร รวมทัง้
พิจำรณำเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุม่ อุตสำหกรรมเดียวกันซึง่ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ และมีควำมสมเหตุสมผล รวมทัง้ ได้
นำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่ำเบีย้ ประชุม ค่ำบำเหน็จ บริษัทได้นำเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิใน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุกปี ซึ่งเป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน มำตรำ 90 กำหนดว่ำ “กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรให้เป็ นไปตำมมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุม”
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ทั้ง นี ใ้ นกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจำปี 2564 ที่ ผ่ำ นมำ ผู้ถื อ หุ้น ได้มี ม ติในกำรอนุมัติ ค่ำตอบแทนให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีรำยละเอียด ดังนี ้
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่าตอบแทน
2564
2563
2562
2561
2560
1. คณะกรรมกำรบริษัท
18,000
18,000
18,000
18,000
16,000
- ค่ำเบีย้ ประชุม (บำท/คน/ครัง้ )
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
310,000
310,000
330,000
350,000
300,000
-ค่ำบำเหน็จ (บำท/คน/ปี )
จำกตำรำงแสดงค่ำตอบแทนกรรมกำรจะเห็นได้วำ่ ค่ำเบีย้ ประชุมคณะกรรมกำรประจำปี 2564 ไม่เปลีย่ นแปลงไป
จำกเบี ย้ ประชุม ประจ ำปี 2563 คื อ 18,000 บำท/คน/ครัง้ และในส่ว นของค่ำ บ ำเหน็ จ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจำกค่ำบำเหน็จคณะกรรมกำรประจำปี 2563 ทัง้ นี ้ เพื่อตอบแทน คณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีบทบำท
สำคัญในกำรเสนอข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ในด้ำนธุรกิจ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนบัญชี กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน ระบบ
กำรควบคุมภำยใน และหลักธรรมำภิบำลที่ดี
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ รำยใหญ่และรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน
รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชำวต่ำงชำติ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนของผูถ้ ือหุน้ มีกำรให้ขอ้ มูลอย่ำงครบถ้วน
เท่ำเทียมกัน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ มีควำมมั่นใจในกำรลงทุน
1) หนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมมีรำยละเอียดของระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบครบถ้วน
เพียงพอ ระบุชดั เจนว่ำเป็ นวำระเพื่อทรำบหรือเพื่อพิจำรณำ โดยระบุควำมเห็นคณะกรรมกำร กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
ประชุม แผนที่และรำยละเอียดของสถำนที่ประชุม เอกสำรที่ผเู้ ข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำประชุมและกำรมอบฉันทะ
พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะตำมที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด
2) ก่อนเข้ำสูร่ ะเบียบวำระประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบถึงกฎเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่ใช้ในกำรประชุม
ประเภทของหุน้ สิทธิกำรออกเสียงลงคะแนน ขัน้ ตอนกำรออกเสียง วิธีกำรนับและแสดงผลคะแนน
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอื หุ้นส่วนน้อย
1) บริษั ท เปิ ด โอกำสให้ผู้ถื อหุ้น ส่วนมีสิท ธิ ในกำรเสนอวำระกำรประชุม กำรเสนอชื่ อ บุคคลเพื่อ แต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำร และกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดช่องทำงและหลักเกณฑ์อย่ำง
ชัดเจน เพื่อแสดงถึงควำมเป็ นธรรมและควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำและแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบ รวมทัง้ เผยแพร่หลักเกณฑ์
ดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี 2564 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2564 ถึง 30 พฤศจิกำยน 2564 รวมทัง้ สิน้ 91 วัน ซึง่
ในช่วงเวลำดังกล่ำว ”ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรือ่ งใดหรือบุคคลใดเข้ำมำยังบริษัท”
2) ในกรณี ที่ ผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกที่จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถื อ หุ้น สำมำรถมอบฉัน ทะให้บุค คลอื่นหรือ
กรรมกำรอิสระตำมที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยบริษัทจะให้สิทธิ และปฏิบตั ิต่อผูร้ บั มอบฉันทะเสมือนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ท่ำนหนึ่ง
ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. แนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุมทั้ง
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ฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษล่วงหน้ำก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 21 วัน โดยบริษัทจะแจ้งถึงเอกสำรและหลักฐำนทีต่ อ้ ง
ใช้ในกำรมอบฉันทะไว้อย่ำงชัดเจน
ลำดับระเบียบวำระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงลำดับวำระกำรประชุมเชิญ
ประชุม ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบล่วงหน้ำ ไม่แจกเอกสำรที่มีขอ้ มูลสำคัญเพิ่ม เติมอย่ำง
กะทันหัน และไม่จำกัดสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ที่มำสำย เป็ นต้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทเคำรพในสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียต่ำงๆ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับบทบำทของผูม้ ี
ส่วนได้เสียไว้ในนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่ำงๆ จะได้รบั กำรดูแล ได้รบั สิทธิ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ซึ่งบริษัทมีนโยบำยและแนว
ปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นเสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้
3.1) ผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษัทภิบำล ตลอดจนดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็ นธรรม
ต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรำย และมุ่งมั่นที่จะสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะทำงกำรเงินที่ม่นั คงอย่ำงยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่ำหุน้ สูงสุดให้แก่ผถู้ ื อ
หุน้
3.2) พนักงำน
บริษัทตระหนักดีว่ำพนักงำนเป็ นปั จจัยที่สำคัญในกำรสร้ำงควำมสำเร็จของบริษัท จึงได้มีกำรดูแลพนักงำนโดย
กำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมเป็ นธรรม และสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
ซึ่งสำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมเดียวกัน รวมถึงมีกำรเลือกใช้ OKR เป็ นเครื่องมือในกำรวัดผล อีกทัง้ บริษัทยังมี
นโยบำยที่จะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถสูง และจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ มีกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ สวัสดิกำร
ค่ำรักษำพยำบำล และกิจกรรมในกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของพนักงำน
3.3) ลูกค้ำ
บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะนำเสนอสินค้ำและบริกำรแก่ลกู ค้ำอย่ำงมีมำตรฐำน มีคณ
ุ ภำพตรงตำม
วัตถุประสงค์ของลูกค้ำ และตำมข้อกำหนดของสัญญำ รวมทัง้ จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และจะรักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำ โดยไม่นำข้อมูลไปใช้ในทำงที่มิชอบ หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.4) คูแ่ ข่ง
บริษัทมุง่ ที่จะดำเนินธุรกิจก่อสร้ำงภำยใต้กำรแข่งขันอย่ำงมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยกำรสนับสนุนและส่งเสริม
นโยบำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี เป็ นธรรม ไม่ผกู ขำด และไม่มีนโยบำยในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำโดยใช้วิธีกำรใดๆ
ให้ได้มำซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่ำงผิดกฎหมำยและขัดต่อจริยธรรม
3.5) คูค่ ำ้
บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ำ้ ทุกรำยอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน เปิ ดโอกำสคูค่ ำ้ ทุกรำยนำเสนอสินค้ำและ
บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่มีกำรกีดกันไม่ให้คคู่ ำ้ รำยหนึ่งรำยใดเข้ำร่วมกำรแข่งขัน โดยกำรดำเนินธุรกิจกับคู่คำ้ จะตัง้ อยู่
บนพืน้ ฐำนของกำรได้รบั ผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมและเหมำะสมของทัง้ สองฝ่ ำย
.
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3.6) เจ้ำหนี ้
บริษัทจะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญำ และพันธะทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะเรื่องเงื่อนไข
คำ้ ประกัน ตลอดจนจะรำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหนีต้ ำมข้อกำหนดของสัญญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และในกรณีที่
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึง่ แจ้งให้เจ้ำหนีท้ รำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข
3.7) กำรปฏิบตั ิตอ่ ภำครัฐ
บริษัทจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ตำมกฎระเบียบที่ภำครัฐกำหนดอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงสนับสนุนนโยบำยภำครัฐ
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชำติ และไม่กระทำกำรใดๆ ที่ฝ่ำฝื นกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
และด้ำนสิง่ แวดล้อม
3.8) ชุมชนและสังคม
บริษัทให้ควำมสำคัญกับชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ที่แสดงออกซึ่งควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ไม่กระทำกำรใดๆ ที่มีผลเสียต่อชุมชน สังคม และประโยชน์สำธำรณะ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำชุมชนและ
สังคมอย่ำงต่อเนื่อง
3.9) สิง่ แวดล้อม
บริษัทดำเนินกำรภำยใต้ขอ้ บังคับและกฎหมำยด้ำนสิง่ แวดล้อมกำหนด โดยครอบคลุมด้ำนคุณภำพอำกำศ ระดับ
เสียง กำรสั่นสะเทือน และกำรระบำยนำ้ ทิง้ ตลอดจนสนับสนุนกำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และรณรงค์ให้มีกำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษั ท ได้จัด ช่ อ งทำงกำรร้อ งเรียนและแจ้งเบำะแสสำหรับ ผู้มี ส่วนได้เสียทุก ฝ่ ำยที่ ได้ร ับ ผลกระทบจำกกำร
ดำเนินงำนของบริษัท หรือจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนเกี่ยวกับกำรกระทำผิดกฎหมำย ไม่ปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณ รวมถึงมีพฤติกรรมที่ส่อถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยสำมำรถส่งข้อร้องเรียนหรือคำแนะนำมำยังช่องทำง
ดังต่อไปนี ้
ผู้รับแจ้งเบาะแส

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทางอีเมล์
auditcommittee@synteccon.com

ทางโทรศัพท์
0-2381-6333 ต่อ 5940

ฝ่ ำยกฎหมำย

legal@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5922

เลขำนุกำรบริษัท

rattapaweel@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5941

ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ
ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

compliance@synteccon.com
hrd@synteccon.com
internalaudit@synteccon.com

0-2711-7423
0-2381-6333 ต่อ 5151
0-2381-6333 ต่อ 5940

ทางไปรษณีย ์
555/7-11 ซอยสุขมุ วิท 63
( เ อ ก มั ย ) ถ น น สุ ขุ ม วิ ท
ค ล อ ง ตั น เ ห นื อ วั ฒ น ำ
กรุงเทพฯ 10110

กระบวนการดาเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1) เมื่อได้รบั กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะตอบกลับถึงกำรรับข้อร้องเรียนภำยใน 7 วันทำกำร และ
มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นที่เหมำะสม ดำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง
ข้อมูลที่ได้รบั ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่ำเป็ นจริง ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำนอื่นที่ได้รบั มอบหมำยจะนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรับทรำบและสั่งกำรหรือกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินกำรพร้อม
แต่งตัง้ คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินกำรพิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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2) ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะเสนอแนะแนวทำงในกำรดำเนินกำรแก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำสั่งกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรแก้ไข และพิจำรณำ
กำหนดบทลงโทษต่อไป
3) เมื่อกำรสอบสวนสิน้ สุดลง บริษัทจะแจ้งให้ผแู้ จ้งเบำะแส ผูร้ อ้ งเรียนทรำบถึงผลกำรสอบสวนดังกล่ำวภำยใน 7
วันทำกำร
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน
1) ผูแ้ จ้งเบำะแส ผูข้ อคำแนะนำ ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงบริษัทจะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผูแ้ จ้งได้
2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ นควำมลับ จะเปิ ดเผยเท่ำที่จำเป็ นโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำม
เสียหำยของผูแ้ จ้งเบำะแส ขอคำแนะนำ ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง
3) กรณีผแู้ จ้งเบำะแส ผูข้ อคำแนะนำ ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่ำตน
อำจไม่ได้รบั ควำมปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนโดยที่ไม่ได้รบั กำรร้องขอก็เป็ นได้ หำกเห็นว่ำเป็ นเรือ่ งที่มีแนวโน้มที่
จะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำยหรือควำมไม่ปลอดภัยร้ำยแรง
4) ผูท้ ี่ได้รบั ควำมเดือดร้อนเสียหำยจะได้รบั กำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยควำมเหมำะสมและเป็ นธรรม
5) บริษัทจะไม่กระทำกำรใดๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบำะแส ผูข้ อคำแนะนำ หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำร
เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงำน สถำนที่ทำงำน พักงำน ข่มขู่ รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน เลิกจ้ำงหรือกระทำกำรอื่นใดที่มี
ลัก ษณะเป็ น กำรปฏิ บัติอ ย่ำงไม่เป็ น ธรรมต่อ ผู้แ จ้ง เบำะแส ผู้ข อค ำแนะน ำ ผู้ร อ้ งเรีย น หรือ ผู้ใ ห้ค วำมร่วมมือ ในกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
6) บริษัทไม่มีมำตรกำรที่จะเอำผิดกับพนักงำนของบริษัทที่ทำกำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน แม้กำรกระทำดังกล่ำว
อำจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทจะเปิ ดเผย
ข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงินซึง่ เป็ นข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส
1) โครงสร้ำงกำรถือหุน้
บริษัทมีกำรเปิ ดเผยโครงสร้ำงผูถ้ ือหุน้ อย่ำงชัด เจน โดยได้แสดงรำยละเอียดโครงสร้ำงของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่และ
สัดส่วนผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย โดยเป็ นข้อมูลล่ำสุด ทำให้ผลู้ งทุนสำมำรถทรำบถึงผูถ้ ือหุน้ ที่แท้จริงของบริษัทได้
2) กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผูบ้ ริหำรทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
บริษัทกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำร
ถือครองหลักทรัพย์ ซึง่ นับรวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วันทำกำร นับจำกวันที่ซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน ต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ห้ำมซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่จะทำกำรเผยแพร่งบกำรเงิ นต่อสำธำรณชน และควรรอให้พน้ 48 ชั่วโมง จึงเริ่มทำกำรซือ้ ขำยปกติ โดยหำกมี
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรทำผิดนโยบำยดังกล่ำว บริษัทจะมีกำรว่ำกล่ำวตักเตือนและลงโทษตำมวินยั ของบริษัท
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 รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัทอย่ำงน้อยหนึง่ วันล่วงหน้ำก่อนทำ
กำรซือ้ ขำย และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรพัยแ์ ละตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งสำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้กบั บริษัท
3) รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำร
บริษัทได้กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ ี
ควำมเกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให้บริษัทมีขอ้ มูลประกอบกำรดำเนินกำรตำม
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็ นรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และอำจนำไปสู่
กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัทและของบริษัทย่อย
ทัง้ นีใ้ นระหว่ำงปี 2564 ไม่มีกำรกระทำผิดจำกกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกำรมีสว่ นได้เสีย ที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของบริษัท
4) กำรเปิ ดเผยข้อมูล ใช้ขอ้ มูลภำยใน และกำรรักษำควำมลับ
บริษัทมีนโยบำยในกำรเปิ ดเผยข้อมูล ใช้ขอ้ มูลภำยใน และกำรรักษำควำมลับ ที่เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อให้
กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนนำไปปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัด โดยกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนต้องไม่ใช้
ข้อมูลภำยในของบริษัท รวมทัง้ ข้อมูลของคูค่ ำ้ ทำงธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ขอ้ มูลภำยในแก่บคุ คล
อื่น รวมทัง้ กรรมกำร และผูบ้ ริหำร มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยถือว่ำข้อมูลภำยใน ข้อมูลในกำรดำเนินธุรกิจ
ที่ยงั ไม่ได้ทำกำรเปิ ดเผยสูส่ ำธำรณชนเป็ นข้อมูลที่สำคัญและเป็ นข้อมูลลับของบริษัท หำกทำกำรเปิ ดเผยย่อมมีผลกระทบ
ต่อบริษัท ดังนัน้ บุคลำกรของบริษัทจึงต้องรักษำข้อมูลภำยในไว้เป็ นควำมลับ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตให้เปิ ดเผย หรือเมื่อ
กฎหมำยบังคับให้ทำกำรเปิ ดเผย
5) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง และรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทได้กำหนดนโยบำยกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง และรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
ทุกคน ต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยระเบียบฏิบตั ิและกระบวนกำรในกำรพิจำรณำและอนุมตั ิรำยกำร ตลอดจนกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำรเปิ ดเผยข้อมูล
และกำรปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
ทัง้ นี ้ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัท หลีกเลีย่ งกำรมี
ผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่หรือทำให้ยำกต่อกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
ภำยใต้ควำมถูกต้องตำมกฎหมำยและจริยธรรม โดยบริษัทได้ทำกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรเกี่ยวโยงกันในแบบ
แสดงรำยงำนข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี (56-1 One report) อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนีย้ งั ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และพนักงำนประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นร่วมในธุรกิจที่เป็ นกำรแข่งขันกับบริษัท โดยได้ระบุไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของ
บริษัทอย่ำงชัดเจน แต่หำกมีกำรทำรำยกำรเกี่ ยวโยงหรือรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ จะต้องผ่ำนกำร
พิจำรณำและได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนดำเนินกำร พร้อมเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ควำมสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ำรำยกำร เหตุผลและควำมจำเป็ นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี /รำยงำนประจำปี
(56-1 One report) ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำดูแลให้รำยกำรระหว่ ำงกันเป็ นไป
อย่ำงยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท
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ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่ำนมำบริษัทมิได้ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ ำฝื น และ/หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ บริษัทไม่มีโครงสร้ำง
แบบกลุม่ ธุรกิจที่มีกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันในลักษณะที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
6) ช่องทำงกำรสือ่ สำร
กำรเปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรของบริษัททัง้ ที่เป็ นกำรเงินและมิใช่กำรเงิน โดยดำเนินกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เพื่อให้ผู้
ถื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รบั ทรำบข้อมูลอย่ำงทั่วถึง ได้แก่ ระบบกำรแจ้งข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมีขอ้ มูลทัง้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ กำรให้ขอ้ มูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit) และกำรพบปะ
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)
ซึ่ง ในปี 2564 บริษัทได้เปิ ด เผยงบกำรเงิ น คำอธิ บำยและวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนินงำน
(Management Discussion and Analysis) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมำส โดยไม่มีประวัติกำรจัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินล่ำช้ำและไม่มีประวัติ กำรถูกสั่งให้
แก้ไขงบกำรเงิน
7) หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรติดต่อสื่อสำรดูแลผูล้ งทุน
ทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และเป็ นศูนย์กลำงในกำรเปิ ดเผยข้อมูลดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่ อแสดงถึงผล
กำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง โดยเผยแพร่ขอ้ มูลในเวลำที่เหมำะสมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ ระบบกำรแจ้งข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทไว้
ในนโยบำยกำรกำกับ ดูแ ลกิ จกำรที่ ดี (รำยละเอี ยดอยู่ในหมวดที่ 7 กำรก ำกับดูแ ล หัว ข้อ 7.2.3 ขอบเขตหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร)
บริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองสถำนะกำรเป็ นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC)
เป็ นควำมริเริ่มของภำคเอกชนไทยในกำรที่จะเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปั ญหำกำรทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมุ่งสร้ำงและ
ขยำยแนวร่วมในภำคเอกชนในรู ปแบบของ collective action เพื่อสร้ำงกระแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันด้วยกำร
ส่งเสริมให้บริษัทต่ำงๆ กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรที่จะปฏิเสธกำรรับและจ่ำยสินบน รวมถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชัน
ในทุกรูปแบบ
นโยบายการเคารพทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทตระหนักและเล็งเห็นควำมสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ทำงปั ญญำและลิขสิทธิ์ มีนโยบำยที่ชัดเจนที่จะไม่
กระทำกำรใดๆ ที่จะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ ไม่วำ่ จะเป็ นทำงด้ำนลิขสิทธิ์ สิทธิบตั รหรือเครือ่ งหมำยกำรค้ำ โดย
สรุปสำระสำคัญได้ ดังนี ้
1) พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รกั ษำควำมลับทำงกำรค้ำ ได้แก่ ข้อมูลทำงธุรกิจ และข้อมูลทำงเทคนิคของบริษัท ซึ่ ง
พนักงำนต้องปกป้องรักษำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของบริษัท หรือคู่คำ้ ทำงธุรกิจของบริษัท โดยภำระหน้ำที่ในกำรปกป้อง
รักษำข้อมูลนี ้ จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงำนได้ออกจำกบริษัท
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2) พนักงำนทุกคนมีหน้ำที่ปกป้อง คุม้ ครอง รักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำที่ บริษั ทเป็ นเจ้ำของ ให้ พน้ จำกกำร
ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รบั อนุญำต
3) บริษัทจะเคำรพและไม่ลว่ งละเมิดในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น
4) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนมีกำรคิดสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำเพื่อประโยชน์ของบริษัท
การเปิ ดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ
ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 อันเกี่ยวกับกำรดูแลเรื่องกำรใช้
ข้อมูลภำยใน ซึ่งประกอบด้วยกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ กำรจำกัดกำรรับรู ข้ อ้ มูลภำยในเฉพำะผูบ้ ริหำรหรือบุคคลภำยในที่เกี่ยวข้องตำม
ควำมจำเป็ น และไม่อนุญำตให้นำข้อมูลภำยในเปิ ดเผยแก่บคุ คลภำยนอก รวมทัง้ ห้ำมในเรื่องกำรซือ้ หรือขำยหลักทรัพย์
ของบริษัทโดยใช้สำรสนเทศดังกล่ำว
บริษัทถือว่ำข้อมูลภำยใน ข้อมูลในกำรดำเนินธุรกิจทัง้ หมดที่ ยงั ไม่ได้ทำกำรเปิ ดเผยสู่สำธำรณะ เป็ นข้อมูลที่
สำคัญและเป็ นข้อมูลลับของบริษัท หำกทำกำรเปิ ดเผยย่อมมีผลกระทบต่อบริษัท ดังนัน้ บุคคลำกรของบริษัทจึงต้องรักษำ
ข้อ มูล ภำยในไว้เ ป็ น ควำมลับ เว้น แต่จ ะได้ร ับ อนุญ ำตให้เ ปิ ด เผย หรื อ เมื่ อ กฎหมำยบัง คับ ให้ท ำกำรเปิ ด เผย โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
1) กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท รวมทัง้ ข้อมูลของคู่คำ้ ทำงธุรกิจของบริษัท
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ขอ้ มูลภำยในแก่บคุ คลอื่น อีกทัง้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องรักษำควำมลับ และ
ข้อมูลภำยในในส่วนที่รบั ผิดชอบไม่ให้ร่วั ไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทัง้ บุคลำกรของบริษัทที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
2) กำรมีจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน โดยให้รบั รูเ้ ฉพำะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่ำนัน้
3) กำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทต้องกระทำโดยบุคลำกรที่มีหน้ำที่ในกำรเปิ ดเผยข้อมูล บุคลำกรที่ไม่มีอำนำจ
หน้ำที่ไม่สำมำรถเปิ ดเผยข้อมูลได้
4) กรรมกำร ผู้บ ริ ห ำรระดับ สูง และพนัก งำน มี ห น้ำ ที่ ใ นกำรป้ อ งกัน รัก ษำข้อ มูล ภำยใน และไม่ แ สวงหำ
ผลประโยชน์จำกข้อมูลภำยในที่ได้รบั ทรำบ แม้วำ่ จะพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนของบริษัทไปแล้ว
5) กรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูง มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภำยใน 3 วันทำกำร นับ
จำกวันที่ซือ้ ขำย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลัก ทรัพย์ และทำกำรรวบรวม
เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นประจำ รวมทัง้ ให้มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
6) กรรมกำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงควรหลีกเลี่ยงกำรซือ้ ขำย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง
1 เดือนก่อนที่งบกำรเงินของบริษัทจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และควรรอให้พน้ 48 ชั่วโมงจึงเริม่ ทำกำรซือ้ ขำยปกติ
7) บุคคลที่เปิ ดเผยข้อมูลภำยในที่ยงั ไม่ได้รบั อนุญำต และข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ จนส่งผลเสียหำย
ต่อบริษัท บุคคลนัน้ ต้องรับผิดทำงกฎหมำย
ทัง้ นีใ้ นปี 2564 ที่ผ่ำนมำไม่ปรำกฏกำรกระทำควำมผิดของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรระดับสูง และพนักงำนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับกำรใช้ขอ้ มูลภำยในแต่อย่ำงใด
โดยข้อกำหนดนีร้ วมควำมถึงคู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภรรยำ บุพกำรี ผูส้ ืบสันดำน ผูร้ บั บุตรบุญธรรม และพี่นอ้ งร่วม
บิดำมำรดำเดียวกัน หรือพี่นอ้ งร่วมบิดำหรือร่วมมำรดำเดียวกันของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท พนักงำนคนใดฝ่ ำฝื นใน
ระเบียบดังกล่ำว บริษัทจะถือว่ำได้กระทำผิดอย่ำงร้ำยแรงโดยอำจมีโทษตัง้ แต่ขนั้ ตักเตือนด้วยวำจำจนถึงขัน้ ให้ออกจำกงำน
หมำยเหตุ ผูบ้ ริหำรตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์
ตำมกฎหมำย โดยหมำยรวมถึง ทุกหลักทรัพย์ เช่นหุน้ สำมัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้น
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6.2) จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัทมีควำมมุง่ มั่นในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็ นธรรมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ำย คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้กำหนดให้มี “จรรยำบรรณทำงธุรกิจ” เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง
กำหนดให้จรรยำบรรณทำงธุรกิ จเป็ นข้อพึงปฏิบัติในกำรทำงำนเพื่อให้ก รรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนนำไปใช้เป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
การส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร
บริษัทได้เล็งเห็นว่ำกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจรวมทัง้ นโยบำยและระเบียบต่ำงๆ ของบริษัท ถือเป็ น
หัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงมุง่ เน้นและส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณธุรกิจ โดยในปี
2564 ได้มีกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมจริยธรรมภำยในองค์กร สรุปได้ดงั นี ้
จัดพิมพ์และ
แจกจ่ำยแผ่นพับ
และโปสเตอร์
รณรงค์และส่งเสริม
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชั่น
ให้กบั เจ้ำหน้ำที่
ภำยในสำนักงำน
ใหญ่ และไซต์งำน
ก่อสร้ำง

กำหนดให้พนักงำน
ทุกคนต้องศึกษำ
รำยละเอียดของ
จรรยำบรรณทำง
ธุรกิจและยอมรับ
บทลงโทษ หำกไม่
ปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณทำง
ธุรกิจของบริษัท

จัดส่งจดหมำยแจ้ง
คูค่ ำ้ และผูเ้ กี่ยวข้อง
กับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อ
ทรำบนโยบำยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชั่นของบริษัท
จรรยำบรรณคูค่ ำ้
และแบบประเมิน
สำหรับคูค่ ำ้

จัดอบรมให้ควำมรู ้
เกี่ยวกับนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รปั ชั่น
ให้กบั พนักงำน
ภำยในสำนักงำน
ใหญ่และไซต์งำน
ก่อสร้ำง

ทัง้ นี ้ จรรยำบรรณทำงธุรกิจถือเป็ นวินยั อย่ำงหนึ่งซึง่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคนต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำง
เคร่งครัด และส่งเสริมให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิตำมด้วย พนักงำนที่ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมจะถูกพิจำรณำโทษทำงวินยั ซึง่ กำรกระทำ
ต่อไปนีถ้ ือเป็ นกำรทำผิดจรรยำบรรณของบริษัท
1) ไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
2) แนะนำ ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผอู้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
3) ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรฝ่ ำฝื นหรือกำรไม่ปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
4) ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือขัดขวำงกำรสืบสวน สอบสวนหำข้อเท็จจริง ในกรณี มีกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจ
กำรกระทำที่เข้ำข่ำยผิดจรรยำบรรณทำงธุรกิจดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ปฏิบตั ิตำมกระบวนกำรพิจำรณำลงโทษตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล นอกจำกนีพ้ นักงำนที่ทำผิดอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำยหำกกำรกระทำนัน้ เป็ น
ควำมผิดตำมกฎหมำย
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6.3) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ
และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปี ทีผ่ ่านมา
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) “บริษัท” ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมกำร
บริษัทมีกำรทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ แผนกำรดำเนินงำน
และกลยุทธ์ระยะสัน้ และระยะยำวของบริษัท และจำกกำรที่บริษัทให้ควำมสำคัญและปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีมำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รบั ผลกำรประเมินและรำงวัลเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
1) ผลกำรประเมินโครงกำรประเมินคุณภำพกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญ ประจำปี 2564 โดยบริษัทได้รบั คะแนน
ประเมินเต็ม 100 คะแนน จำกสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
2) ผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ ระดับห้ำดำว
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
3) ได้รบั กำรต่ออำยุใบรับรองกำรเป็ นสมำชิกของแนวร่วมต่อต้ำนฯ คอร์รปั ชั่นของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต (Collective Action Against Corruption ) หรือ CAC ซึ่งบริษัทให้ค วำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยควำม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ โดยกำรรับรองดังกล่ำวจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติ
ให้กำรรับรอง วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 ครบกำหนดอำยุกำรรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2566
4) ได้รบั คัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่อบริษัทจดทะเบียน Thailand Sustainability Investment 2021 หรือ “หุน้ ยั่งยืน”
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำบริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคม และกำรบริหำรภำยใต้หลักบรรษัทภิบำลควบคูไ่ ปกับกำรสร้ำงผลตอบแทนที่ดีในทำงเศรษฐกิจเพื่อกำร
เติบโตอย่ำงยั่งยืน
5) ได้ร ับ รำงวั ล Outstanding Investor Relations Awards 2021 ในงำนมอบรำงวัล SET Awards จั ด โดย
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Market Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท) ซึง่ มอบให้กบั บริษัทจดทะเบียนที่มี
ควำมโดดเด่นด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำบริษัทให้ควำมสำคัญ กับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของนักลงทุนสัมพันธ์
ในเรื่องควำมถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ เท่ำเทียม เป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และสอดคล้องกับนโยบำยและหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
6.3.1) การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กากับดูแลกิจการ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้จัด ให้มี ก ำรจัด ท ำ “นโยบำยกำรก ำกับ กิ จ กำร” และ “จรรยำบรรณทำงธุ ร กิ จ และ
จรรยำบรรณคูค่ ำ้ ” โดยกำรเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บคุ คลภำยนอกและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกส่วนได้รบั ทรำบ และ
ยังใช้ในกำรสื่อสำรภำยในบริษัท เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ศึกษำทำควำมเข้ำใจและสำมำรถนำไปใช้เป็ น
กรอบในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
และล่ำสุด ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564 ได้มีกำรพิจำรณำทบทวน
นโยบำย “จรรยำบรรณธุรกิจ” โดยได้มีกำรปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิและระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อยกระดับและส่งเสริม
บรรษัทภิบำลของบริษัทให้ดีขนึ ้ อย่ำงต่อเนื่อง
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6.3.2) การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้
แต่อย่ำงไรก็ตำมในปี 2564 ยังมีบำงเรือ่ งที่บริษัทยังไม่อำจปฏิบตั ิได้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี ้
1) กำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรและกรรมกำรอิสระไม่เกิน 9 ปี
คณะกรรมกำรบริษัทไม่ได้กำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอิสระไว้อย่ำงเคร่งครัด สำหรับกำร
กำหนดให้วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นนั้ เหตุเพรำะคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกำรแต่งตัง้ ให้กรรมกำร กรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่งต่อไปจะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทมำกกว่ำ เนื่องจำกกรรมกำรที่
ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ ที่จะช่วยในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไป
ด้วยควำมรำบรืน่
2) กำรกำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมกำรโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14. กำหนดไว้ว่ำในกำรลงคะแนนเสียงเลือกกรรมกำร ให้เลือกกรรมกำรโดยนับคะแนน
เสียงข้ำงมำกของจำนวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยให้นบั ว่ำผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมี
คะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ดังนัน้ บริษัทจึ งไม่ได้กำหนดวิธีกำรลงคะแนนเสียงโดยกำรลงคะแนนเสียงแบบ
สะสม (Cumulative Voting) อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้กำหนดให้มีวิธีกำรอื่นในกำรดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย เช่น กำรให้
ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรได้ลว่ งหน้ำ เป็ น ต้น
3) ประธำนกรรมกำรของบริษัทควรเป็ นกรรมกำรอิสระ
ปั จจุบนั รักษำกำรประธำนกรรมกำรของบริษัทได้แก่ นำยสมชำย ศิริเลิศพำนิช ซึ่งเป็ นกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
โดยคณะกรรมกำรบริษัทเล็งเห็นว่ำนำยสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช เป็ นบุคคลที่มีควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ มีประสบกำรณ์
ทำงำน รวมถึงลักษณะกำรเป็ นผูน้ ำที่ดี รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดบทบำทหน้ำที่แยกกันอย่ำงชัดเจนระหว่ำง
ประธำนกรรมกำรและผูบ้ ริหำรสูงสุด โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำยเป็ นสำคัญ จึง
เห็นสมควรให้นำยสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช ดำรงตำแหน่งรักษำกำรประธำนกรรมกำรของบริษัทต่อไป แต่อย่ำงไรก็ตำม บริษัท
มิได้เพิกเฉยในเกณฑ์กำรปฏิบตั ิขอ้ นี ้ โดยได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนมีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมกำร เพื่อรับคัดเลือกเข้ำมำเป็ น
กรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรสรรหำกรรมกำรจำก Direct Pool อีกด้วย
6.3.3) เปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ไม่เป็ น บริษัทที่เข้ำข่ำยฝ่ ำฝื นเกณฑ์เรือ่ งกำรดำรงสถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือ่ งกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่เป็ น บริษัทที่มีกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงที่ไม่เป็ นธรรม ซึง่ หน่วยงำนทำงกำรแจ้งเตื อนให้ผลู้ งทุน
ใช้วิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ
ไม่เป็ น บริษัทที่มีพฤติกรรมกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผิดปกติโดยกำรกระทำของกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำร
ที่ได้รบั กำรตัดสินและประกำศควำมผิดจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
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7.1) แผนภาพโครงสร้างการกากับดูแลกิจการ

7.2) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
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7.2.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
นโยบายความหลากหลายของของคณะกรรมการบริษัท
บริษัทตระหนักถึงประโยชน์ของควำมหลำกหลำยในคณะกรรมกำรบริษัท ซึง่ ถือเป็ นหนึง่ ในองค์ประกอบสำคัญที่
ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสำมำรถสร้ำงแนวทำงกำรเติบโตได้อย่ ำงยั่งยืน ซึ่ง
คณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำยจะมีกรรมกำรที่มีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนทักษะ แนวคิด เชือ้ ชำติ เพศ อำยุ กำรศึกษำ
ควำมเชื่อ ศำสนำ หรือด้ำนอื่นๆ ที่สำมำรถนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยควำมหลำกหลำยนีจ้ ะนำมำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำกำหนดองค์ประกอบที่เหมำะสมและมีควำมสมดุลของคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริษัทยังคงอยู่บนพืน้ ฐำนของควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้อง และควำมเป็ นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น ควำมเป็ นอิสระจำกกำรควบคุมกิจกำร และปั จจัยอื่นๆ ประกอบ
ร่วมด้วย
และเพื่อส่งเสริมบทบำทของสตรีในระดับผูน้ ำตำมแผนกำรเพิ่มบทบำทสตรีในตลำดทุนไทย ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของ
พันธกิจของ ก.ล.ต. ในกำรสร้ำงระบบนิเวศให้บริษัทจดทะเบียนสำมำรถผนวกประเด็นสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล
เข้ำไปในกระบวนกำรประกอบธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในมิติสงั คมที่ครอบคลุมเรือ่ งสิทธิมนุษยชน และควำมเท่ำเทียมทำง
เพศ ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่งั ยืนขององค์กำรสหประชำชำติ ในเป้ำหมำยที่ 5 เกี่ยวกับกำรบรรลุควำมเท่ำ
เทียมระหว่ำงเพศ บริษัทจึงไม่ปิดกัน้ เบียดบัง หรือริดรอนสิทธิสตรีในกำรก้ำวเข้ำสูบ่ ทบำทคณะกรรมกำรของบริษัท
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวนทัง้ สิน้ 8 ท่ำน โดยเป็ นผูม้ ีควำมรูแ้ ละมีประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำน และขับเคลือ่ นบริษัทให้เติบโต และบรรลุเป้ำหมำยได้เป็ นอย่ำงดี

กรรมการทีเ่ ป็ น
ผู้บริหาร
จำนวน 3 ท่ำน
หรือร้อยละ 38

กรรมการที่
แต่งตัง้ ระหว่างปี
- ไม่มี -

กรรมการอิสระ
จำนวน 5 ท่ำน
หรือร้อยละ 63

กรรมการ
สุภาพสตรี
จำนวน 2 ท่ำน
หรือร้อยละ 25

โครงสร้างและความเหมาะสมของคณะกรรมการ
1) คณะกรรมกำรมีควำมหลำกหลำยโดยมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท ซึง่ เป็ นไปตำมคุณสมบัติดำ้ นทักษะที่จำเป็ นต่อกำรสรรหำกรรมกำร (Board Skill Matrix)
2) กรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ท่ำน และไม่มำกกว่ำ 12 ท่ำน ซึง่ ปั จจุบนั มีจำนวนกรรมกำร 8 ท่ำน
3) กรรมกำรสุภำพสตรี 2 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 25 ของกรรมกำรทัง้ หมด โดยไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ
3) กรรมกำรอิสระจำนวน 5 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 63 ของกรรมกำรทัง้ หมด ซึง่ เกินกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำร
ทัง้ หมด และเป็ นกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด ซึง่ เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4) กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรจำนวน 3 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 38 ของกรรมกำรทัง้ หมด
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7.2.2) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ
นำยสมชำย

ศิรเิ ลิศพำนิช

นำยชัยวัฒน์
น.ส.เบญจวรรณ์
ดร.อริชยั
นำยทวี
นำยไพศำล
นำงอังสณำ
นำยจิรโมท

อัศวินทรำงกูร
สินคุณำกร
รักธรรม
กุลเลิศประเสริฐ
ตัง้ ยืนยง
มั่นคงเจริญ
พหูสตู ร

ตาแหน่ง

ประเภทกรรมการ

รองประธำนกรรมกำรบริษัท/
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท
กรรมกำรบริษัท/ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรบริษัท/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

วันทีไ่ ด้รับตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ
23 ธันวำคม 2547

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

30 ตุลำคม 2546
14 พฤศจิกำยน 2546
15 พฤษภำคม 2550
29 เมษำยน 2547
30 มิถนุ ำยน 2559
29 เมษำยน 2547
29 เมษำยน 2556

คำนิยำมซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
• กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร หมำยถึง กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำร หรือ มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท
• กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร หมำยถึง กรรมกำรที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำร และ ไม่มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท
• กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรจำกภำยนอกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนประจำของบริษัท ไม่ได้เป็ นกรรมกำรบริหำร หรือกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท และเป็ นอิสระจำกผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูบ้ ริหำร และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สำมำรถทำหน้ำที่คมุ้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และ
สำมำรถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ตำมข้อ บังคับ บริษัท ได้กำหนดอ ำนำจผู้ลงนำมแทนบริษัท ซึ่ง ณ วัน ที่ 24 สิง หำคม 2561 คื อ นำยสมชำย
ศิ ริเ ลิศ พำนิ ช ประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริห ำร หรือ นำยจิ ร โมท พหูสูต ร กรรมกำรผู้จัด กำร หรือ นำงอัง สณำ มั่น คงเจริญ
ผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ให้กรรมกำรสองคนในสำมคนนี ้ ลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับตรำสำคัญของบริษัท
7.2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
ตำมข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ตดั สินใจและดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัท เว้นแต่เรื่อง
ต่อไปนี ้ ซึง่ คณะกรรมกำรต้องได้รบั อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนกำรดำเนินงำน
โดยกำหนดให้รำยกำรที่กรรมกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง หรือมีสว่ นได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงในเรือ่ งนี ้
1) เรือ่ งที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน ที่มีขนำดรำยกำรใหญ่ (20 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3 ของมูลค่ำสินทรัพย์ที่มีตวั ตน
สุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ำ)
3) กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ ที่มีขนำดรำยกำรมำกกว่ำร้อยละ 50% แต่ไม่เกินร้อยละ 100
(คำนวนตำมประเภทของสินทรัพย์)
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้้ องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกที่่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
และในกรณีดงั ต่อไปนีจะต้
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ
(2) กำรซือ้ หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็ นของบริษัท
(3) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้ หมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ กำรมอบหมำย
ให้บคุ คลอื่นจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขำดทุนกัน
(4) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน กำรออกหุน้ กู้ กำรควบหรือเลิกบริษัท
(5) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(6) กำรใดที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกำศตลำดหลักทรัพย์กำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติจำกที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เช่น กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมีหน้ำที่กำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็ นไปด้วยถูกต้องตำมกฎหมำย และระเบียบต่ำงๆ
รวมถึงมีควำมเป็ นอิสระ โดยแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจน ซึง่
คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี ้
1) บริหำรกิจกำรให้เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ แก่ผถู้ ือหุน้ โดยยึดแนวปฏิบตั ิ 4 ประกำรคือ
(1) กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบระมัดระวัง
(2) กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต เพื่อรักษำผลประโยชน์ของบริษัทและผูถ้ ือหุน้
(3) กำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมกำร และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(4) กำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลำ
2) มีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้ำหมำยต่ำงๆ โดยจะมีกำรพิจำรณำทบทวนและ
อนุมตั ิทกุ รอบปี บญ
ั ชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัท
3) ติดตำมดูแลให้มีกำรนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบตั ิ และทำกำรเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
4) ริเริ่ม มีส่วนร่วมในกำรจัดทำและอนุมตั ินโยบำยกำกับดูแลกิจกำร และคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ สำหรับ
ส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนได้ใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิตำม และทำกำรเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
และเว็บไซต์ของบริษัท
5) ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมถึงติดตำมกำรปฏิบตั ิโดยผ่ำนกำรตรวจสอบจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นประจำ แล้ว น ำผลกำรประเมิน มำสรุ ปเพื่อ ใช้เป็ น มำตรฐำนในกำรยึด ถื อ ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด
6) ส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร พร้อมทัง้ ดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและกำรใช้อำนำจอย่ำงไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ป้องกันกำรกระทำ
ผิดกฎหมำย และทำกำรเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
7) กำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ ง โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรบริหำรควำม
เสี่ยงทัง้ องค์กร กำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสีย่ งหลัก
กำรเตือนภัยล่วงหน้ำ และมีกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรจัด กำรควำมเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและกำรสร้ำงเครื่องมือ
บริหำรควำมเสี่ยงซึ่งมีสว่ นช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้ และทำกำรเปิ ดเผยไว้ใน
รำยงำนประจำปี
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8) กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรขัดแย้งของผลประโยชน์ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ ำงกันอย่ำง
เหมำะสม ภำยใต้กำรดำเนินงำนอย่ำงเป็ นธรรม และรำยกำรดังกล่ำวต้องได้รบั กำรพิจำรณำและอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริษัทเท่ำนัน้
9) จัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ
ผูส้ อบบัญชีเสนอและทำกำรเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
10) พิจำรณำแผนพัฒนำผูบ้ ริหำรระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมกำรผูจ้ ัดกำร และดูแลให้มีกำรประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของผูบ้ ริหำรระดับสูงเป็ นประจำทุกปี และมีระบบกำรกำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ ริหำรระดับสูงที่เหมำะสม
สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
11) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั โดยกรรมกำรบริษัท
ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรบริษัททรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
ทั้ง นี ้ ให้ค ณะกรรมกำรบริษัท เลือ กกรรมกำรคนหนึ่ งเป็ น ประธำนกรรมกำรบริษัท ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำร
พิจำรณำเห็นสมควรจะเลือกกรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็ นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ และในส่วนกำรมอบหมำย
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจหรือมอบอำนำจช่วงที่
ทำให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถอนุมตั ิรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ิ รำยกำรที่เป็ นไปตำมนโยบำย และ
หลักเกณฑ์ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิไว้
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
1) รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรกำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
2) เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
3) เป็ นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ ำดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทมีคะแนนเสียงทัง้ สองฝ่ ำยเท่ำกัน
4) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหำร และระหว่ำง
คณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
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7.3) ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ กรรมกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเป็ นคณะกรรมกำร
ชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงำนในกำรพิจำรณำเรื่องสำคัญในแต่ละด้ำนและเสนอควำมคิดเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษั ท
ซึง่ คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง และคณะกรรมกำรจัดกำร
7.3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ท่ำน และมีกรรมกำรตรวจสอบหนึง่ ท่ำน
เป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ หรือมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรือกำรเงินอย่ำงเพียงพอที่จะทำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทมีดงั นี ้
นำยชัยวัฒน์
น.ส.เบญจวรรณ์
ดร.อริชยั

รายชื่อ
อัศวินทรำงกูร
สินคุณำกร
รักธรรม

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

โดยมีนำยพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ผูจ้ ดั กำรส่วนตรวจสอบภำยใน เป็ นเลขำนุกำร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนกำรให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รบั ผิดชอบ เกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบภำยใน
3) สอบทำนให้บริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ขอ้ กำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระ เพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของ บุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงอิสระ
อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
5) พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6) สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) อย่ำงเพียงพอ
7) สอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
8) จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำว
ต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี ้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
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(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
9) พิจำรณำงบประมำณและกำลังพลของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
10) พิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยใน แผนงำน และแนวทำงตรวจสอบ รวมทัง้ กำรประเมินผลกำรตรวจสอบกำร
ดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทั่วไป
11) กำกับดูแล สอบทำน และให้ควำมเห็นในกำรปฏิบตั ิงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและประสำนงำนกับ
ผูส้ อบบัญชี
12) พิจำรณำว่ำจ้ำงหรือนำผูเ้ ชี่ ยวชำญเฉพำะด้ำนมำปรึกษำหำรือและให้ควำมเห็นได้ ตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม
13) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือคณะกรรมกำรของบริษัทจะมอบหมำยและในกำรปฏิบตั ิตำม
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเรียก สั่งกำร ให้ฝ่ำยจัดกำร หัวหน้ำหน่วยงำนหรือพนักงำนของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู แ้ ละควำมเชี่ยวชำญด้ำน
บัญชีและกำรเงิน จึงได้แต่งตัง้ ให้เป็ นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี หำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำร
แต่ง ตั้ง ใหม่จำกคณะกรรมกำรบริษัทอี กได้ และในปี 2564 ได้มี ก ำรจัดประชุม จ ำนวน 5 ครัง้ โดยมี ก ำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและสำยงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและกำรเงินในกำร
สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินทุกไตรมำส
7.3.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ท่ำน ซึง่ ต้องมีกรรมกำรอิสระ
เกินกึ่งหนึง่ และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท มีดงั นี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ง

นำยชัยวัฒน์
อัศวินทรำงกูร
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำยสมชำย
ศิรเิ ลิศพำนิช
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
นำงอังสณำ
มั่นคงเจริญ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณำกร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ดร.อริชยั
รักธรรม
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี น.ส. รัฐปวีร ์ ลำภนำน เลขำนุกำรบริษัท ทำหน้ำที่เลขำนุกำร
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
งำนด้ำนกำรพิจำรณำสรรหำ
1) พิจำรณำกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหำกรรมกำร กรรมกำรชุ ดย่อยต่ำงๆ และผูบ้ ริหำร เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
2) กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรที่ตอ้ งกำรสรรหำให้เป็ นไปตำมโครงสร้ำง ขนำดและองค์ประกอบตำมที่กำหนด
3) สรรหำบุคคลเพื่อดำเนินกำรพิจำรณำและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ ริหำรระดับสูงตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึน้ ไป
4) ตรวจสอบให้รอบคอบว่ำบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมตำมข้อกำหนดของบริษัท
ข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแลและตำมข้อกำหนดของกฎหมำย
5) ดำเนินกำรทำบทำม ประสำนงำน ติดต่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้มีควำม
มั่นใจว่ำบุคคลดังกล่ำวมีควำมยินดีที่จะรับตำแหน่ง หำกได้รบั กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
6) นำเสนอชื่อบุคคลให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ และบรรจุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ พิจำรณำต่อไป
7) ดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
งำนด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
1) พิจำรณำกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์วิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ของกรรมกำร และผูบ้ ริหำร เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
2) ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ตำ่ งๆ อย่ำงเพียงพอ
3) กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำร ผูบ้ ริหำร เพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจำปี
4) พิจำรณำข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุม่ อุตสำหกรรมเดียวกัน ตำมข้อมูลสรุปของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ดูแลให้กรรมกำร และผูบ้ ริหำร ได้รบั ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
6) นำเสนอค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร ส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรนำเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำต่อไป
7) จัดทำรำยงำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำร โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัท
8) ดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นกำร
พิจำรณำปั จจัยต่ำงๆ เพื่อสรรหำและพิจำรณำ จึงได้แต่งตัง้ ให้เป็ นประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี หำกพ้นจำกตำแหน่งตำม
วำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกได้ ในปี 2564 ได้มีกำรจัดประชุม จำนวน 5 ครัง้ โดยกรรมกำร
พิจำรณำและสรรหำค่ำตอบแทนทุกท่ำนเข้ำ ร่วมประชุมครบทุก ครัง้ และมีเลขำนุกำรบริษัททำหน้ำที่เป็ นเลขำนุก ำร
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
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7.3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ท่ำน โดยมำจำกกรรมกำรอิสระ
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน และผูบ้ ริหำรบริษัท 2 ท่ำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งของบริษัทมีดงั นี ้
ดร.อริชยั

รายชื่อ
รักธรรม

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

นำยไพบูลย์
นำยโยธิน

เชษฐโชติรส
ตรีรตั นพันธ์

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประเภทกรรมการ
กรรมกำรอิสระ
ผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำร

โดยมี น.ส. รัฐปวีร ์ ลำภนำน เลขำนุกำรบริษัท ทำหน้ำที่เลขำนุกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) กำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้เหมำะสมกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล
2) ส่ง เสริม สนับ สนุน ร่ว มพัฒ นำกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง รวมทั้ง ผลัก ดัน ให้เ กิ ด ควำมร่ว มมื อ ในกำรบริห ำร
ควำมเสีย่ งทุกระดับขององค์กร
3) กำกับ ดูแล ติดตำม และให้ควำมเห็นกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งขององค์กรตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
4) ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรจัดกำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจ และภำวะ
เศรษฐกิจที่เปลีย่ นไป
5) พิจำรณำว่ำจ้ำง หรือนำผูเ้ ชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำปรึกษำหำรือ และให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งพิจำรณำเห็นว่ำเหมำะสม
6) รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รบั ทรำบ และ
พิจำรณำ โดยเฉพำะกรณีที่มีนยั สำคัญและมีผลกระทบต่อองค์กรต้องรำยงำนโดยเร็วที่สดุ
7) ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือคณะกรรมกำรของบริษัทจะมอบหมำย และในกำรปฏิบตั ิตำม
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีอำนำจเรียก สั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำร หัวหน้ำหน่วยงำน หรือ
พนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจำเป็ น
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ ดร.อริชยั รักธรรม เป็ นกรรมกำรอิสระที่มีควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ดำ้ นกำรพิจำรณำ
ปั จจัยต่ำงๆ เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งทั่วทัง้ องค์กร จึงได้แต่งตัง้ ให้เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี หำกพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั
กำรแต่งตัง้ ใหม่จำกคณะกรรมกำรบริษัทอีกได้ ในปี 2564 ได้มีกำรจัดประชุม จำนวน 4 ครัง้ โดยกรรมกำรบริหำรควำม
เสีย่ งทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมครบทุกครัง้ และมีเลขำนุกำรบริษัททำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรควำมเสีย่ ง
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7.3.4) คณะกรรมการฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดกำรประกอบด้วยกรรมกำรและผูบ้ ริหำรจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ท่ำน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
เพื่อทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
คณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดกำรของบริษัท มีดงั นี ้
นำยสมชำย

รายชื่อ
ศิรเิ ลิศพำนิช

ตาแหน่ง
รองประธำนกรรมกำรบริษัท

ประเภทกรรมการ
กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

นำยจิรโมท

พหูสตู ร

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

นำยณยศ

ปิ สญ
ั ธนะกูล

รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

ผูบ้ ริหำร

นำงอังสณำ

มั่นคงเจริญ

ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริหำร

นำยยศ

ลักษณะโกเศศ

ที่ปรึกษำบริษัท

ผูบ้ ริหำร

โดยมีนำยไพบูลย์ เชษฐโชติรส ที่ปรึกษำ เป็ นเลขำนุกำร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ ายจัดการ
1) กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน งบประมำณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนุมตั ิ
2) ควบคุม กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ให้เ ป็ น ไปตำมนโยบำย เป้ำ หมำย กลยุท ธ์ แผนกำรด ำเนิ น งำนและ
งบ ประมำณประจำปี ที่ได้รบั อนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) รับผิดชอบกำรดำเนินงำนของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุ มผูถ้ ือหุน้
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษำควำมเป็ นไปได้สำหรับโครงกำรใหม่ และมีอำนำจพิจำรณำอนุมตั ิเข้ำร่วมประมูลงำน ตลอดจนเข้ำ
ดำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร
5) ก ำหนดโครงสร้ำ งองค์ก รและกำรบริ ห ำรจัด กำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภำพ โดยครอบคลุม ทั้ง เรื่ อ งกำรคัด เลือ ก
กำรฝึ กอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำง รวมทัง้ กำรกำหนดเงินเดือน ค่ำจ้ำง สวัสดิกำร โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ
รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำย และสิง่ อำนวยควำมสะดวกของพนักงำนบริษัท
6) พิจำรณำเรือ่ งที่จะเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรืออนุมตั ิตอ่ ไป
7) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
ในปี 2564 ได้มกี ำรจัดประชุมสม่ำเสมออย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยกรรมกำรฝ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมกับ
ผูบ้ ริหำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยต่ำงๆ และมีที่ปรึกษำทำหน้ำทีเ่ ลขำนุกำรคณะกรรมกำรจัดกำร
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7.4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1) คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทมีผบู้ ริหำรจำนวน 7 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อ
นำยสมชำย
ศิรเิ ลิศพำณิช
นำยจิรโมท
พหูสตู ร
นำยสุขมุ
พหูสตู ร
น.ส.ณิชยำ
พหูสตู ร
นำยณยศ
ปิ สญ
ั ธนะกูล
นำงอังสณำ
มั่นคงเจริญ
น.ส.แสงเดือน
สอนบำลี

ตาแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ผูช้ ว่ ยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

หมำยเหตุ ผูบ้ ริหำร หมำยถึง ผูบ้ ริหำรตำมนิยำมของประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่กจ.17/2551 เรื่องกำรกำหนดบทนิยำม
ในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์

บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1) ดำเนินงำนของบริษัทตำมนโยบำยและอำนำจที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด
2) กำหนดเป้ำหมำยธุรกิจทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว รวมทัง้ งบประมำณค่ำใช้จ่ำย และแผนยุทธศำสตร์ระยะ
ยำวให้ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ท ำกำรอนุมัติ และรำยงำนควำมก้ำ วหน้ำ ตำมแผนและงบประมำณที่ ไ ด้ร ับ อนุมัติ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
3) บริ ห ำรงำนผ่ำ นคณะกรรมกำรฝ่ ำยจัด กำร ให้บ รรลุเ ป้ ำ หมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นแผนธุ ร กิ จ โดยสร้ำ ง
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเหมำะสม
4) จัดสรรทรัพยำกร และสรรหำบุคลำกรที่มีศกั ยภำพในกำรทำงำน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับบริษัท
5) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย เลื่อนหรือลดตำแหน่ง ตัดเงิ นเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินยั พนักงำน
ตลอดจนให้พนักงำนออกจำกตำแหน่งตำมระเบียบที่กำหนด
6) ส่งเสริมและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง สนับสนุนวิสยั ทัศน์ และกำรเติบโตทำงธุรกิจของบริษัท
7) ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัท พร้อมทัง้ วัดผลกำรดำเนินกำรและรำยงำนถึงผลกำรดำเนินกำรที่ฝ่ำยจัดกำร
ได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นระยะ
8) พิจำรณำ กลั่นกรอง และนำเสนอขออนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัท
9) จัดทำรำยละเอียดอำนำจกำรดำเนินกำรภำยในของบริษัท กระจำยอำนำจให้พนักงำนสำมำรถปฏิบตั ิงำนและ
ตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10) รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินและงบกำรเงินให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิทกุ ไตรมำส
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7.4.2) นโยบายและการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร (รวมประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร)
คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำณำค่ ำ ตอบแทนเป็ น ผู้พิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทนกรรมกำรบริ ห ำรและผู้บ ริห ำร
(รวมประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร) กำรกำหนดค่ำตอบแทนจะคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมำยโดยจะต้องสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำน ขนำดของธุรกิจ โดยสำมำรถเทียบเคียงได้กบั บริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียง โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำ วนัน้
เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรบริหำรและผูบ้ ริหำรที่มีควำมสำมำรถปฏิบตั ิงำนกับบริษัทต่อไป
ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนที่ เหมำะสม เพื่อสอดคล้องกับผลกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ เพื่อจูงใจและรักษำ
บุคลำกรที่มีคณ
ุ ภำพให้ทำงำนกับบริษัทในระยะยำว โดยประเมินจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนซึง่ ถือเป็ นข้อมูลลับเฉพำะบุคคลไม่
สำมำรถเปิ ดเผยได้ อิ ง ตำมหลัก เกณฑ์ก ำรพิ จ ำรณำจำกผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยที่ ไ ด้ร ับ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษั ท ควำมรับ ผิ ด ชอบ ควำมทุ่ม เทในกำรท ำงำน โดยก ำหนดค่ำ ตอบแทนให้สอดคล้อ งกับ ผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรบริหำรและผูบ้ ริหำรแต่ละท่ำน ภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ทำกำรอนุมตั ิแล้วนัน้ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบต่อไป
7.4.3) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทมีผบู้ ริหำรระดับสูง 7 ท่ำน โดยจ่ำยผลตอบแทนค่ำตอบแทนดังนี ้
ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
 ค่ำตอบที่เป็ นตัวเงินจำนวน 32,295,539 บำท เป็ นส่วนของเงินเดือน โบนัส ค่ำครองชีพ และค่ำตอบแทนอื่น
 สวัสดิกำรอื่นจำนวน 880,030 บำท เป็ นส่วนของกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (มีผบู้ ริหำรเป็ น
สมำชิกกองทุน 6 ท่ำน)
โดยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริหำรและผูบ้ ริหำรคิดเป็ นร้อยละ 5.50 ของค่ำตอบแทนรวมทัง้ บริษัท
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงิน
 รถประจำตำแหน่ง กำรตรวจสุขภำพประจำปี กำรฝึ กอบรมต่ำงๆ เป็ นต้น
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร1 และคู่สมรส ในระหว่างปี 2564
ชื่อ-สกุล

ณ 31 ธ.ค.2563

จานวนหุน้
ได้มาระหว่างปี
จาหน่ายไประหว่างปี
-

ณ 31 ธ.ค.2564

1) นำยสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

2) นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

3) นำงสำวเบญจวรรณ์ สินคุณำกร

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

4) ดร.อริชยั รักธรรม

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

5) นำยทวี กุลเลิศประเสริฐ

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

6) นำงอังสณำ มั่นคงเจริญ

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

7) นำยไพศำล ตัง้ ยืนยง

-

-

-

-

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

206,229,560

1,189,600

-

207,419,160

2,329,500

1,734,600

-

5,964,900

109,061,900

-

-

109,061,900

-

-

-

1,200,000

-

-

1,200,000

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

11) น.ส.ณิชยำ พหูสตู ร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

176,031,760
-

-

-

176,031,760
-

12) น.ส.แสงเดือน สอนบำลี
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ

-

-

-

-

8) นำยจิรโมท พหูสตู ร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
9) นำยสุขมุ พหูสตู ร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ
10) นำยณยศ ปิ สญ
ั ธนะกูล

-

หมำยเหตุ : ผู้บ ริ ห ำร หมำยถึ ง ผู้ด ำรงต ำแหน่ ง ระดับ บริห ำรสี่ ร ำยแรกนับ ต่ อ จำกประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่ บ ริ หำรลงมำ ผู้ซ่ึง ด ำรงตำแหน่ ง เที ย บเท่ำ กับ
ผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรรำยที่ส่ที กุ รำย และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไป
หรือเทียบเท่ำ/ โดยบริษัทได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงผังองค์กรล่ำสุด ตำมมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 วันที่ 13 สิงหำคม 2563
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีพนักงำนประจำ จำนวนทัง้ สิน้ 905 คน โดยจ่ำยผลตอบแทนดังนี ้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
• ค่ำตอบที่เป็ นตัวเงินจำนวน 553,674,379 บำท เป็ นส่วนของเงินเดือน โบนัสและค่ำตอบแทนอื่น
• สวัสดิกำรอื่นจำนวน 13,091,154 บำท เป็ นส่วนของกำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (มีพนักงำนเป็ นสมำชิก 684 คน
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 84.23 ของพนักงำนที่มีสทิ ธิ์)

ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
• หน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ปอ้ งกันกำรแพร่ระบำดของเชือ้ โควิด-19
• ให้บริกำรโรงพยำบำลสนำม (ศูนย์พกั คอย)
• กระเช้ำเยี่ยมไข้ เมื่อพนักงำนเจ็บป่ วยและเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
• กระเช้ำเยี่ยมไข้ เมื่อพนักงำนเจ็บป่ วยและเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล
• พวงหรีดในพิธีฌำปนกิจกรณีบคุ คลในครอบครัวถึงแก่กรรม
• ช่วยเหลืองำนมงคลสมรส
• โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่พนักงำน
• ชุดยูนิฟอร์ม

จานวนพนักงานประจาแยกตามสายงานบังคับบัญชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สายงาน
สำนักกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ฝ่ ำยก่อสร้ำง 1
ฝ่ ำยก่อสร้ำง 2
ฝ่ ำยก่อสร้ำง 3
ฝ่ ำยประมำณรำคำและประมูลงำนและเทคนิควิศวกรรมและ BIM
ฝ่ ำยกำกับสัญญำและต้นทุน
ฝ่ ำยธุรกำร
ฝ่ ำยบัญชี
ฝ่ ำยกำรเงิน
ฝ่ ำยจัดซือ้ จัดจ้ำง
ฝ่ ำยประกันคุณภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ /แคมป์ พักคนงำน
ส่วนทรัพยำกรบุคคล
ส่วนพัฒนำบุคลำกรและฝึ กอบรม
ส่วนบริหำรระบบข้อมูล
ส่วนตรวจสอบภำยใน
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ และนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนคลังเครือ่ งจักรและวัสดุ
ส่วนระบบวิศวกรรม
ส่วนงำนสัมพันธ์โครงกำรของนำยจ้ำง (คนพิกำร)
รวม

จานวนพนักงานบริษัท* (คน)
16
185
131
131
103
23
27
17
4
26
8
14
11
20
7
4
1
72
69
36
905

หมำยเหตุ : จำนวนพนักงำนข้ำงต้นเป็ นพนักงำนประจำทัง้ หมด และมีพนักงำนรำยวันอีกจำนวน 2,678 คน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีพนักงำนประจำเพิ่มขึน้ ระหว่ำงปี ดังนี ้

พนักงำนใหม่
ปี 2564

เพศชำย

เพศหญิง

40 คน

23 คน

63 คน

ตำรำงข้อมูลพนักงำนประจำ แยกตำมระดับงำนและเพศ ณ 31 ธันวำคม 2564
ระดับของพนักงาน

เพศชาย

เพศหญิง

รวมจานวน (คน)

จานวน
103

สัดส่วน
14.61

จานวน
19

สัดส่วน
9.50

ระดับอำวุโส

151

21.42

59

29.50

210

ระดับปฏิบตั ิกำร

411

58.30

111

55.50

522

ระดับสนับสนุน

12

1.70

3

1.50

15

ผูพ้ ิกำร

28

3.97

8

4.00

36

705

100.00

200

100.00

905

ระดับบริหำร (สูง กลำง ต้น)

รวมพนักงานประจาทัง้ สิน้
คิดเป็ นร้อยละ

77.90

22.10

122

100.00

ในปี 2564 บริษัทมีจำนวนพนักงำนทัง้ สิน้ 905 คน โดยแบ่งเป็ นเพศชำยจำนวน 705 คน เพศหญิ งจำนวน
200 คน มีอตั รำส่วนเพศชำยต่อเพศหญิงที่สดั ส่วน 77.90 และ 22.10 ตำมลำดับ โดยที่พนักงำนจะได้รบั กำรฏิบตั ิอย่ำงเป็ น
ธรรมและเสมอภำคกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิเพรำะควำมแตกต่ำงของบุคคล
การจ้างงานผู้พิการ
บริษัทสนับสนุนให้คนพิกำรสำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงเสมอภำคกับบุคคลทั่วไป มีสว่ นร่วมทำงสังคมอย่ำงเต็มที่
และมีประสิทธิภำพ ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทมีกำรจ้ำงงำน
ผูพ้ ิกำรจำนวน 36 คน โดยแบ่งเป็ นเพศชำยจำนวน 28 คน เพศหญิงจำนวน 8 คน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทคงเปิ ดโอกำสและ
ให้กำรต้อนรับผูพ้ ิกำรที่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และมีควำมเหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่เข้ำร่วมงำนกับบริษัทต่อไป
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นโยบายการเลิกจ้าง
ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้ำงโดยที่พนักงำนไม่ได้กระทำควำมผิดอันทำให้บริษัทมีสิทธิเลิกจ้ำงได้ทนั ที บริษัทจะบอก
กล่ำวกำรเลิกจ้ำงให้พนักงำนทรำบก่อนถึงกำหนดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง 1 งวดกำรจ่ำยค่ำจ้ำง หรืออย่ำงช้ำในวันจ่ำยค่ำจ้ำง
เพื่อให้มีผลเป็ นกำรเลิกจ้ำงในงวดกำรจ่ำยค่ำจ้ำงครำวถัดไป หรือหำกบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงำนทำงำนต่อไปหลังจำก
กำรบอกเลิกจ้ำง บริษัทจะจ่ำยค่ำจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำเท่ำกับระยะเวลำที่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำ และจะจ่ำย
ค่ำตอบแทนชดเชยให้ในอัตรำเงินเดือนขัน้ สุดท้ำยและระยะเวลำกำรทำงำนตำมที่กฎหมำยแรงงำนกำหนดให้แก่พนักงำน
ตำรำงแสดงจำนวนพนักงำนลำออก ณ 31 ธันวำคม 2564
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหำร (สูง กลำง ต้น)
ระดับอำวุโส
ระดับปฏิบตั ิกำร
ระดับสนับสนุน
ผูพ้ ิกำร
รวมพนักงานลาออกทัง้ สิน้

เพศชาย
จานวน
สัดส่วน
8
34
38
69
28
177

4.52
19.21
21.47
38.98
15.82
100.00

เพศหญิง
จานวน
สัดส่วน
6
10
19
5
8
48

12.50
20.83
39.58
10.42
16.67
100.00

รวมจานวน (คน)
14
44
57
74
36
225

จำกตำรำงแสดงจำนวนพนักงำนลำออก ณ 31 ธันวำคม 2564 พบว่ำมีจำนวนพนักงำนลำออกทัง้ สิน้ 225 คน
และเป็ นเพศชำยจำนวน 177 คน และ เพศหญิง 48 คน โดยมำกเป็ นพนักงำนระดับปฏิบตั กิ ำรลงมำ จึงไม่กระทบต่อกำร
วำงแผนกลยุทธ์ตำ่ งๆ ของบริษัท

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน
นอกจำกกำรจ้ำงงำนที่เป็ นธรรมแล้วนัน้ บริษัทยังมีนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เท่ำเทียมกัน โดยพนักงำน
ของบริษัทจะได้รบั ค่ำตอบแทนในรู ปแบบของเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ ค่ำครองชีพ โบนัส เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
และเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน บริษัทเริม่ นำตัวชีว้ ดั ผลงำน OKR เป็ นเครือ่ งมือในกำรบริหำรกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยจะมีกำรประเมินผลปี ละ 2 ครัง้ คือกำรประเมินผลกลำงปี และปลำยปี ทัง้ นี ้ สำหรับ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนจะสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
โดยในปี 2564 บริษัทมีผบู้ ริหำรและพนักงำนรวมทัง้ สิน้ 905 คน จ่ำยผลตอบแทนรวมทัง้ สิน้ 585,969,917 บำท
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยเหลือและเป็ นกำร
สร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนของพนักงำน อันนำไปสูก่ ำรเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรทำงำนให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งสวัสดิกำร
ของบริษัทมีดงั นี ้
1) สวัสดิกำรตำมกฎหมำย เช่น กองทุนประกันสังคม กำรหยุดพักผ่อนประจำปี กำรลำเพื่อรับรำชกำรทหำร กำรลำ
คลอดบุตร เป็ นต้น
2) สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ ได้แก่ ตรวจสุขภำพประจำปี สวัสดิกำรด้ำนค่ำรั กษำพยำบำล ด้ำนกำรประกันอุบตั ิเหตุ
และค่ำทันตกรรม
3) สวัสดิกำรด้ำนกำรเงิน ได้แก่ สวัสดิกำรเงินกูต้ ่ำงๆ สวัสดิกำรช่วยงำนแต่งพนักงำน สวัสดิกำรช่วยค่ำคลอดบุตร
สวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพบิดำ มำรดำ คูส่ มรส เป็ นต้น
4) สวัสดิกำรควำมสุขด้ำนสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในหมูพ่ นักงำน เช่น มีพี่เลีย้ งในกำรสอนงำน
ให้กบั พนักงำนใหม่ กิจกรรมวันสงกรำนต์ งำนเลีย้ งสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมพนักงำนสัมพันธ์ เป็ นต้น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพเมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2556 ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวมทิสโก้มำสเตอร์รว่ มทุนซึง่ จดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็ นกำรเก็บออม
และสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำน และครอบครัว โดยเงิ นสะสมส่วนนีจ้ ะขึน้ อยู่กับควำมสมัครใจและอำยุงำนของ
พนักงำน
ทัง้ นีใ้ น 2564 มีพนักงำนเป็ นสมำชิกจำนวนทัง้ สิน้ 684 คน จำกพนักงำนที่มีสิทธิ ตำมข้อกำหนดในกำรสมัคร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ จำนวน 812 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.23 ของพนักงำนที่มีสทิ ธิ
การส่งเงินสะสม (ลูกจ้าง) และเงินสมทบ (นายจ้าง) หลังจากทางานครบ 1 ปี
อายุงาน
จำนวนปี ที่ทำงำนน้อยกว่ำ 6 ปี
จำนวนปี ที่ทำงำนครบ 6 ปี แต่นอ้ ยกว่ำ 11 ปี
จำนวนปี ที่ทำงำนครบ 11 ปี ขึน้ ไป

อัตราสะสมของพนักงาน

อัตราสมทบของบริษัท

3%, 4%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13% และ 15%
4%, 5%, 7%, 9%,11%, 13% และ 15%
5%, 7%, 9%, 11%,13% และ 15%

3%
4%
5%

เงื่อนไขกำรจ่ำย จ่ำยเมื่อพนักงำนพ้นสภำพเป็ นสมำชิกกองทุน โดยแบ่งกำรลำออกได้ 2 กรณี
1) ลำออกจำกงำน
2) ลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิก กรณีกำรลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกกองทุนเงินสำรองเลีย้ งชีพ แต่มิได้ลำออกจำกกำรเป็ นพนักงำน จะได้รบั เงินเฉพำะส่ วน
ของสมำชิกเท่ำนัน้ ส่วนเงินสมทบของบริษัทจะไม่ได้ตำมเงื่อนไข

อัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึน้ อยู่กับอายุงานของสมาชิก
อายุงาน
น้อยกว่ำ 3 ปี
ครบ 3 ปี แต่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึน้ ไป
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100%
100%
100%

ไม่มี
50%
100%
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7.6) ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
7.6.1) ข้อมูลเลขำนุกำรบริษัท ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชีของบริษัท หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำ
งำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท

1) เลขานุการบริษัท (Company Secretary)
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรแต่งตัง้ บุคคลำกรของบริษัทซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีคณ
ุ วุฒิ และประสบกำรณ์เข้ำดำรงตำแหน่ง
เลขำนุกำรบริษัท ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และ
ควำมซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีห้ น้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีดงั นี ้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1) จัด เตรีย มกำรประชุม คณะกรรมกำรบริษั ท กำรประชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ให้เ ป็ น ไปตำมข้อ กำหนดของ
กฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
2) ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะเบือ้ งต้นแก่คณะกรรมกำรบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ
ของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล และข้อพึงปฏิบตั ิกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
3) เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรและจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้
เสียตำมมำตรำ 89/14 ให้คณะกรรมกำรบริษัทได้ทำกำรตรวจสอบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รำยงำน
4) ดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศต่ำงๆ ต่อหน่วยงำนที่กำกับดูแลและสำธำรณชนให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตำมกฎหมำย
5) ติ ด ต่อ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ก ำกับ ดูแล เช่ น สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ม ำตรำ 89/15 และ 89/16 และเพื่ อ ช่ ว ยให้
คณะกรรมกำรบริษัทและบริษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ สนับสนุนให้กำรกำกับดูแล กิจกำร
เป็ นไปตำมมำตรฐำนบรรษัทภิบำลที่ดี
ชื่อ - สกุล
น.ส.รัฐปวีร ์ ลำภนำน
ตาแหน่ง
- เลขำนุกำรบริษัท (แต่งตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร 24 กรกฎำคม 2560)
- รักษำกำรผูจ้ ดั กำร ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ
อายุ
39 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- ปริญญำตรี กำรจัดกำรทั่วไป รำชมงคลจักรพงษภูวนำรถ
- ปริญญำโท วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
ประสบการณ์ทางาน
งำนด้ำนเลขำนุกำรบริษัท
- บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) (8 ปี )
- เลขำนุกำรบริษัท, บจ. ออสสิรสิ ฟิ วเจอร์ส (3 ปี )
- เลขำนุกำรระดับบริหำร, บจ. ธนบุรี พำณิชย์ ลีสซิ่ง (5 ปี )
การฝึ กอบรม
- Fundamentals for Corporate Secretaries : TLCA
- Advances for Corporate Secretaries : TLCA
- CSR for Corporate Sustainability : SET
- Company Secretary Program (CSP) : IOD
- Company Reporting Program (CRP) : IOD
- Board Reporting Program (BRP) : IOD
- Effective Minutes Taking (EMT) : IOD
- Corporate Social Initiatives for Sustainable Development : SET
- Introduction to Sustainability Reporting and GRI Standards : GRI
- Supply Chain and Stakeholder Engagement : SET
- Putting Circular Economy Principles into Practice : TLCA
- Strategic CSR Management : SET
- CSR Evaluation and Data Management: SET
- Sustainability Risk and Materiality Analysis : SET
- Low carbon for sustainable development : TLCA
- Sustainable Supply Chain Management : SET
- Sustainability Reporting : SET
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2) ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชีของบริษัท
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวผู้บริหาร
ประสบการณ์ทางาน
ผู้อานวยการฝ่ ายการบัญชี

น.ส.นุชนำท สิรศิ ภุ มิตร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรบัญชี / ผูค้ วบคุมดูแลกำรจัดทำบัญชี
55 ปี
ปริญญำโท กำรเงินกำรธนำคำร มหำวิทยำลัยสยำม
ไม่มี
ไม่มี
2557 - ปั จจุบนั
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นอกจำกนี ้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2554 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตัง้
นำยพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยในของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหำคม 2554 และ
มอบหมำยให้ น.ส.รัฐปวีร ์ ลำภนำน ตำแหน่งรักษำกำรผูจ้ ดั กำร ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ เป็ นผูด้ ำเนินกำรแทนหัวหน้ำ
งำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน (Compliance Unit) ในปี 2557 ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำสรรหำหัวหน้ำงำน
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท (ประวัติของหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกิจกำรปฏิบตั ิงำนแสดงอยูใ่ นเอกสำร
แนบ 3)
7.6.2) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรติดต่อสื่อสำรดูแลผูล้ งทุน
ทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และเป็ นศูนย์กลำงในกำรเปิ ดเผยข้อมูลดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อแสดงถึงผล
กำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง โดยเผยแพร่ขอ้ มูลในเวลำที่เหมำะสมผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ ระบบกำรแจ้งข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
โดยในปี 2564 มีกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 แต่ทำงฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ยงั คงมีกำรจัดกิจกรรมนักลงทุน
สัมพันธ์เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
1) จัดประชุมนักวิเครำะห์และผู้จัดกำรกองทุน (Analyst Meeting) เพื่อแถลงผลประกอบกำรและแผนธุรกิ จ
โดยในปี 2564 ได้จดั กิจกรรมขึน้ 1 ครัง้ ในวันที่ 10 สิงหำคม 2564 ประชุมผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting
2) เปิ ดโอกำสให้นกั วิเครำะห์หลักทรัพย์เข้ำพบ (Company Visit) และ/หรือประชุมทำงโทรศัพท์ (Conference
Call) กับ ผู้บ ริห ำรระดับ สูง เพื่ อ สอบถำมถึ ง นโยบำยกลยุท ธ์ และแผนธุ ร กิ จ และข้อ มูลทั่ว ไปอย่ำ งถูก ต้อ ง ครบถ้ว น
ทันเหตุกำรณ์เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจลงทุน โดยในปี 2564 ไม่มีกำรจัด Company Visit เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สำมำรถติดต่ อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ด้ำนข้อมูลกำรลงทุนได้ที่ :
ฝ่ ำยนักลงทุนสัมพันธ์ทำงอีเมล์ ir@synteccon.com ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 0-2381-6333 ต่อ 5941
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7.6.3) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2564 ที่ผ่ำนมำมีมติแต่งตัง้ นำงสำวกรรณิกำร์ วิภำณุรตั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นำยจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นำงสำวนง
ลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นำงสุมนำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5897 นำยโกมินทร์ ลิน้ ปรำชญำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นำยมงคล
เหล่ำวรพงศ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นำงสำวกชมน ซุน่ ห้วน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียน
เลขที่ 11536 ซึง่ เป็ นผูส้ อบบัญชีจำกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564
โดยมีคำ่ ตอบแทนของผูส้ อบบัญชี จำนวน 4,040,250 บำท ส่วนค่ำบริกำรอื่น -ไม่มี(หน่วย : บำท)
ประเภทค่าตอบแทน

2564

2563

2562

3,277,500

3,277,500

3,277,500

- บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด

394,250

394,250

394,250

- บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

332,500

332,500

332,500

52,250

52,250

52,250

52,250
52,250
52,250
52,250
-

52,250
52,250
52,250

52,250
52,250
-

-

-

4,040,250

4,265,500

4,161,000

1) ค่ำสอบบัญชีบริษัท
2) ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย

- บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
- บริษัท เจที เทน จำกัด
- บริษัท เอส เอช จี แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
3) ค่ำบริกำรอื่น ๆ
รวม

จำกตำรำงแสดงค่ำ ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี จะเห็ น ได้ว่ำ ค่ำ ตอบแทนผู้สอบบัญ ชี ป ระจ ำปี 2564 ลดลงจำก
ค่ำตอบแทนประจำปี 2563 จำนวน 225,250 บำท หรือลดลงร้อยละ 5.30 ซึง่ เป็ นไปตำมรำคำตลำด
ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีไม่มีควำมสัมพันธ์หรือที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท แต่อย่ำงใด รวมทัง้
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทผูส้ อบบัญชี
ดังกล่ำวที่บริษัทใช้
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8.1) สรุ ปผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการในปี 2564
8.1.1) การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการหรือกรรมการอิสระ
บริษัทจัดตัง้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 ท่ำน
จำกจำนวนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทัง้ หมด 5 ท่ำน มี หน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรพิจำรณำคัดเลือก
กรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ และกลั่นกรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมตำมข้อบังคับของบริษัท และเป็ นผูท้ ี่ถกู เสนอชื่อผู้
ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อให้ได้มำซึ่งกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระที่มีควำมหลำกหลำย โดยพิจำรณำจำกโครงสร้ำง
ขนำด และองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท
1) กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระต้องไม่ทำหน้ำที่เป็ นผูบ้ ริหำร เป็ นอิสระจำกฝ่ ำยจัดกำรและผูถ้ ือหุน้ ที่มีอำนำจควบคุม เป็ นผูซ้ งึ่ ไม่
มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีขอ้ จำกัดในกำรแสดงควำมเห็นที่เป็ นอิสระ และต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนดไว้ กล่ำวคือ ต้อ งมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมกำรทัง้ หมดของบริษัท แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมเห็นชอบกำหนดนิยำมและ
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระไว้ดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ ๆ
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงิ นเดือนประจำหรือ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือของผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อหน่วยงำน
ทำงกำรที่กำกับดูแล ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็ นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วน
รำชกำร ซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็ น บิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั กำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ
เคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี กอ่ น
วันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพ
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นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อหน่วยงำน
ทำงกำรที่กำกับดูแล
6. ไม่เคยหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริกำรวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำทำงกฎหมำย หรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำท จำกบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่หรือผูม้ ีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล
ในรอบเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ กรรมกำรอิสระของบริษัทไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ
และไม่มีกำรแต่งตัง้ บุคคลเข้ำเป็ นกรรมกำรอิสระในระหว่ำงปี
2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ (รวมกรรมการใหม่)
บริษัทมีแนวทำงกำรพิจำรณำบุคคลที่มีควำมรู ้ มีควำมสำมำรถ มีคุณสมบัติเหมำะสม มีประสบกำรณ์ในกำร
บริหำรงำนและมีหลักธรรมำภิบำลที่ดี เพื่อให้ได้ผทู้ ี่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำบริษัทไปสูจ่ ุดหมำยที่ได้กำหนดไว้ กำร
คัดเลือกบุคลำกรที่จะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระของบริษัท (รวมทัง้ กรรมกำรใหม่) ต้องพิจำรณำ
ถึงทักษะที่จำเป็ นที่ยงั ขำดอยูใ่ นคณะกรรมกำรชุดปั จจุบนั ร่วมด้วย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ ดังนี ้
1) บริษัทมีช่องทำงให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุน้ ส่วนน้อย
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัท หรือพิจำรณำบุคคลจำก
ทำเนียบกรรมกำรอำชี พ (Directory Pool) ก่อนวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ โดยบริษัทได้แจ้งรำยละเอียดหลักเกณฑ์ตลอดจน
วิธีดำเนินกำรให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ที่มี
คุณสมบัติตำมที่บริษัทกำหนดสำมำรถส่งข้อมูลตำมแบบฟอร์มโดยส่งไปรษณียม์ ำยังบริษัทได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
2) คัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ของบริษัทและเป็ นไปตำมแนวทำงที่กำหนด โดยคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจำรณำตรวจสอบรำยชื่อบุคคลที่ถกู เสนอชื่อว่ำมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของหน่วยงำนกำกับดูแล ก่อนนำเสนอรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองบุคคลนัน้ ๆ
ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้ ซึ่งในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมกำร บริษัทให้ผถู้ ือหุน้ ใช้บตั ร
ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคลโดย ให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่ตนเองมีอยู่ เลือกบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอ
ชื่ อเป็ นกรรมกำรทีละคน ทัง้ นี ้ กำรปฏิบัติดังกล่ำวได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติตำม
หลักเกณฑ์ ดังนี ้
2.1) มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล
ได้แก่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
2.2) พิจำรณำคุณสมบัติเหมำะสมเป็ นกรรมกำร โดยพิจำรณำจำกควำมรู ้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำนที่สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็ นไปตำมคุณสมบัติดำ้ นทักษะที่จำเป็ นต่อกำรสรรหำกรรมกำร
(Board Skill Matrix)
2.3) มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในระบบงำนและมำตรฐำนงำนบัญชี กำรเงิน และกำรจัดกำร
2.4) มีทกั ษะกำรตัดสินใจภำยใต้ขอ้ มูลเหตุผลอย่ำงเพียงพอและถูกต้อง
2.5) มีวฒ
ุ ิภำวะ มีควำมมั่นคง และมีอิสระในกำรตัดสินใจ
2.6) มีควำมเป็ นมืออำชีพ มีคณ
ุ ธรรม และมีควำมรับผิดชอบ
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2.7) นอกเหนือจำกทักษะอื่นๆ ที่จำเป็ นแล้ว ยังต้องพิจำรณำจำกทักษะที่กรรมกำรปั จจุบนั ยังขำดอยู่ เช่น
ควำมรูค้ วำมเชี่ยวชำญในธุรกิจของบริษัท หรือควำมรูด้ ำ้ นกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
3) ในกรณีที่เป็ นกรรมกำรเดิมที่จะกลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกวำระ จะพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตั ิงำนในช่วงดำรง
ตำแหน่ง กำรให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ และกำรอุทิศเวลำให้กบั บริษัท
4) กรณี แต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ จะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรอิ สระให้มี
คุณสมบัติเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ำรสรรหำบุคคลที่ มีคุณ สมบัติ เหมำะสมเพื่ อด ำรงตำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุด และเสนอชื่ อ บุค คลที่เห็นว่ำ
เหมำะสมมำกกว่ำหนึ่งชื่อ พร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแต่ง ตัง้ ต่อไป โดยในกำรสรรหำได้พิจำรณำ
กลั่นกรองสรรหำบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัท และเข้ำใจในธุรกิ จของบริษัทเป็ นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดไว้ได้
การแต่งตั้งและวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เสนอขออนุมตั ิแต่งตัง้ ต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดอยูใ่ นข้อบังคับบริษัท โดยมีสำระสำคัญ ดังนี ้
1) ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมกำร ให้เลือกกรรมกำรโดยนับคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยให้นบั ว่ำผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2) กำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม กรรมกำรที่จะต้อง
ออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งกรรมกำร ผูอ้ อกจำกตำแหน่งไปนัน้ อำจถูกเลือกเข้ำรับตำแหน่ง
อีกได้
3) นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระแล้วกรรมกำรอำจพ้นตำแหน่งเมื่อ
1) ตำย
2) ลำออก
3) ขำดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจำกัด
4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออก
5) ศำลมีคำสั่งให้ออก
4) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคล
ซึ่ ง มี คุณ สมบัติ แ ละไม่ มี ลัก ษณะต้อ งห้ำ มตำมกฎหมำยบริ ษั ท มหำชนจ ำกัด เข้ำ เป็ น กรรมกำรแทนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือน้อยกว่ำสองเดือน
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1) บุคคลซึ่งเข้ำเป็ นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของ
กรรมกำรที่ตนแทน
2) มติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
กรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
5) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุม มีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุน้ ที่
ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ทัง้ นี ้ บริษัทมิได้กำหนดจำนวนวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำร เนื่องจำกเห็นว่ำระยะเวลำในกำรดำรง
ตำแหน่งไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำน เนื่องจำกกรรมกำรมีควำมเข้ำใจธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่ำงดี ให้คำแนะนำที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริษัท
การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนทำหน้ำที่เสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้ กรรมกำรต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดอยูใ่ นข้อบังคับบริษัท โดยมีสำระสำคัญดังนี ้
1) กรรมกำรของบริษัทแต่งตัง้ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และมีกรรมกำรที่เป็ นอิสระไม่นอ้ ย
กว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร และกรรมกำรบริษัท
อย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องเป็ นผูม้ ีควำมรู ด้ ำ้ นบัญชี และกำรเงิน โดยกรรมกำรต้องมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยและข้อบังคับ
กำหนด
2) ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ กรรมกำรบริษัทตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถื อ หุ้น แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือ กตัง้ บุคคลเดียวหรือหลำยคน เป็ น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
3) ในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ สำมัญประจำปี ทุกครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำมของจำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งใน
สำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลำกกัน ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจำกตำแหน่งกรรมกำร ซึ่งผูท้ ี่พน้ จำกตำแหน่งอำจได้รบั เลือก
ให้กลับเข้ำมำรับตำแหน่งอีกได้
4) กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท โดยกำรลำออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำ
ออกไปถึงบริษัท
5) ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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การดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่น
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัท (รวมประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร) จะ
ไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทัง้ นี ้ กรรมกำรสำมำรถไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นได้แต่ตอ้ ง
ไม่เกิน 5 บริษัท โดยต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแล้ว รวมทัง้ ต้องได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทก่อนเข้ำรับกำรดำรงตำแหน่ง
8.1.2) การเข้าร่วมประชุมและองค์ประชุม
บริษัทจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครัง้ โดยหำกมีวำระเร่งด่วนสำมำรถจัดประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้
ตำมควำมจำเป็ น โดยในกำรประชุมจะมีกำรกำหนดวัน เวลำ และวำระกำรประชุมไว้ลว่ งหน้ำตลอดปี อย่ำงชัดเจน และมี
กำรส่งหนังสือเชิญประชุมที่แสดงวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบให้กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ
7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรศึกษำวำระต่ำงๆ ก่อนกำรประชุม รวมทัง้ บริษัทได้บนั ทึกรำยงำน
กำรประชุมทุกครัง้ ให้แล้วเสร็จภำยใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม โดยคณะกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถขอตรวจสอบรำยงำนกำร
ประชุมที่ผำ่ นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว พร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้จำกเลขำนุกำรบริษัทได้โดยตลอด
ทัง้ นี ้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม และในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ถ้ำมี รองประธำน
กรรมกำรให้รองประธำนกรรมกำรเป็ นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคน
หนึง่ เป็ นประธำนในที่ประชุม
สำหรับกำรลงคะแนนเสียงให้ถือเสียงข้ำงมำกในที่ประชุม โดยกรรมกำรคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในกำรลงคะแนน
เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงเป็ นเสียงชีข้ ำด และเพื่อเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีบริษัทมีนโยบำยโดย
กำหนดองค์ประชุมขัน้ ต่ำในขณะลงมติวำ่ จะต้องมีกรรมกำรอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด
การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
ในปี 2564 บริษัทจัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยเปิ ดเผยจำนวนครัง้ ของกำรจัดประชุ ม และจำนวน
ครัง้ ที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม มีดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ
นำยสมชำย

ศิรเิ ลิศพำนิช

นำยชัยวัฒน์

อัศวินทรำงกูร

น.ส.เบญจวรรณ์

สินคุณำกร

ดร.อริชยั

รักธรรม
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ตาแหน่ง
รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและ
พิจ ำรณำค่ำตอบแทน และประธำนเจ้ำ หน้ำ ที่
บริหำร
กรรมกำร กรรมกำรอิ ส ระ ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรอิ สระ กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรอิ สระ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทน
และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

การประชุมประจาปี 2564
(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม)
การประชุมคณะ
ประชุมสามัญ
%
%
กรรมการบริษัท
ผู้ถอื หุน้
12/12 100
1/1 100

12/12

100

1/1 100

11/12

100

1/1 100

12/12

100

1/1 100
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รายชื่อกรรมการ
นำยทวี
นำยไพศำล
นำยจิรโมท
นำงอังสณำ

กุลเลิศประเสริฐ
ตัง้ ยืนยง
พหูสตู ร
มั่นคงเจริญ

ตาแหน่ง
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และผูช้ ่วยกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

การประชุมประจาปี 2564
(กำรเข้ำประชุม/สิทธิในกำรประชุม)
การประชุมคณะ
ประชุมสามัญ
%
กรรมการบริษัท
ผู้ถอื หุน้
12/12 100
1/1
12/12 100
1/1
12/12 100
1/1
12/12 100
1/1

%
100
100
100
100

ค่าตอบแทนกรรมการ
กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจะคำนึงถึงควำมเหมำะสมกับ ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมำยโดยจะต้องสอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำน ขนำดของธุรกิจ โดยสำมำรถเทียบเคียงได้กบั บริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียง โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรดังกล่ำวนัน้
เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมกำรที่มีควำมสำมำรถปฏิบตั ิงำนกับบริษัทต่อไป สำหรับในปี 2564 ค่ำตอบแทนกรรมกำรที่ได้รบั
อนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีรำยละเอียดดังนี ้

• ค่ำเบีย้ ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท
18,000 บำท/คน/ครัง้

• ค่ำบำเหน็จ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• ค่ำตอบแทนอื่น ๆ

310,000 บำท/คน/ปี

- ไม่มี -

ตำรำงค่ำตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2564
รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท

ค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมกรรมการปี 2564 (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทน
310,000
310,000
310,000
-

รวม

นำยสมชำย
นำยชัยวัฒน์
น.ส.เบญจวรรณ์
ดร.อริชยั
นำยทวี
นำงอังสณำ
นำยจิรโมท

ศิรเิ ลิศพำนิช
อัศวินทรำงกูร
สินคุณำกร
รักธรรม
กุลเลิศประเสริฐ
มั่นคงเจริญ
พหูสตู ร

216,000
216,000
198,000
216,000
216,000
216,000
216,000

นำยไพศำล

ตัง้ ยืนยง

216,000

-

-

-

216,000

1,710,000

990,000

-

-

2,640,000

รวม

216,000
526,000
508,000
526,000
216,000
216,000
216,000

หมำยเหตุ 1) ค่ำตอบแทนกรรมกำรนีเ้ ป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัท ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 (โดยไม่รวม
เงินเดือน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษัทด้วย)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 172

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทกำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครัง้ โดยประเมินกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรทัง้ คณะและรำยบุคคล ซึ่งจุดประสงค์ของกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนนี ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมถึงนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยอีกด้วย
โดยในทุกเดือนธันวำคมเลขำนุกำรบริษัทจะทำกำรจัดส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำนเพื่อประเมินผลงำน
ประจำปี และเมื่อคณะกรรมกำรแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วนัน้ จะส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนกลับมำยัง
ส่วนงำนเลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลกำรประเมินของกรรมกำรแต่ละคน และสรุ ปผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรับทรำบต่อไป
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะและรายบุคคล)
- คะแนนที่ได้รบั ร้อยละ 90-100
หมำยถึง ดีเยี่ยม
- คะแนนที่ได้รบั ร้อยละ 80-89
หมำยถึง ดีมำก
- คะแนนที่ได้รบั ร้อยละ 70-79
หมำยถึง ดี
- คะแนนที่ได้รบั ร้อยละ 60-69
หมำยถึง พอสมควร
- คะแนนที่ได้รบั ต่ำกว่ำ 59
หมำยถึง ควรปรับปรุง
หัวข้อการพิจารณา
1) โครงสร้ำงและ
คุณสมบัตขิ อง
คณะกรรมกำร

2) กำรประชุม
คณะกรรมกำร

3) บทบำท/หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร

4) สรุ ปควำมเห็น
โดยรวม

ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (แบบรายคณะและรายบุคคล) ปี 2564
1) คณะกรรมกำรบริษัท
แบบรำยคณะได้คะแนนร้อยละ 96.77 และแบบรำยบุคคลได้คะแนนร้อยละ 96.56 อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยี่ยม
2) คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
แบบรำยคณะได้คะแนนร้อยละ 94.74 และรำยบุคคลได้คะแนนร้อยละ 95.00 อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แบบรำยได้คณะได้คะแนนร้อยละ 96.25 และรำยบุคคลได้คะแนนร้อยละ 96.21 อยูใ่ นเกณฑ์ดเี ยีย่ ม
4) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
แบบรำยคณะได้คะแนนร้อยละ 94.44 และรำยบุคคลได้คะแนนร้อยละ 96.21 อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
5. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ได้คะแนนร้อยละ 100 อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยี่ยม
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การประเมินผลการทางานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
ในปี 2564 บริษัทมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน ผ่ำนเครื่องมือในกำรตัง้ เป้ำหมำย
และกำหนดตัววัดผล (Objective and Key Results : OKRs) เพื่อให้ผลกำรประเมินมีควำมชัดเจน มีควำมเป็ นธรรม และ
สำมำรถนำผลกำรประเมินมำประกอบกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน วิเครำะห์ และกำหนดโครงสร้ำงหลักสูตรกำรพัฒ นำ
ศักยภำพของพนักงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้สำมำรถปรับปรุงและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของพนักงำน ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ขององค์กร
หลักเกณฑ์การประเมิน
สำหรับกำรประเมินผลงำนประจำปี ของผูบ้ ริหำรสูงสุดนัน้ ใช้กำรประเมิน 2 แบบร่วมกัน คือ
• จำกแบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิผบู้ ริหำรสูงสุดที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำเป็ นแนวทำง ซึง่ ทำกำร
ประเมินปี ละ 1 ครัง้ โดยกำรประเมินครอบคลุมเนือ้ หำ 1) ควำมเป็ นผูน้ ำ 2) กำรกำหนดกลยุทธ์ 3) กำรปฏิบตั ิตำมกลยุทธ์
4) กำรวำงแผนและผลกำรปฏิบตั ิทำงกำรเงิ น 5) ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรบริษัท 6) ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก
7) กำรบริ ห ำรงำนและควำมสัม พัน ธ์กับ บุค คลำกร 8) กำรสื บ ทอดต ำแหน่ ง 9) ควำมรู ้ด ้ำ นผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริก ำร
10) คุณลักษณะส่วนตัวของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยได้คะแนนร้อยละ 100 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
• จำกเครื่องมือในกำรตัง้ เป้ำหมำยและกำหนดตัววัดผล หรือระบบ OKRs โดยมีกำรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนร่วมด้วย ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และกำรกำกับกิจกำร ซึ่งทำกำรประเมินปี ละ 2
ครัง้ โดยได้คะแนนร้อยละ 97 ซึง่ อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
กระบวนการประเมิน
โดยผูบ้ ริหำรสูงสุดมีกำรกำหนดเป้ำหมำยตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ชัดเจนตัง้ แต่ตน้ ปี ร่วมกับคณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จำกนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนในส่วนที่เป็ นกรรมกำรอิสระ
เท่ำนัน้ จะทำกำรประเมินผล และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ เกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน และเมื่อมีผลกำร
ดำเนินงำนที่เกิดขึน้ จริงจะนำมำเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เพื่อนำมำพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนของผูบ้ ริหำรสูงสุดทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำวต่อไป
การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทสนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทศึกษำและอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ค้ วำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของ
กรรมกำรบริษัทเพื่อกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ซึ่ง ในปี 2564 มี ก รรมกำรเข้ำ รับ กำรอบรมหลักสูต รหรือ เข้ำร่ว มกิ จ กรรมสัม มนำเพื่ อ เพิ่ ม พูน ควำมรู ใ้ นกำร
ปฏิบตั ิงำนจำนวน 3 ท่ำน
ชื่อ – นามสกุล
นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร
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หลักสูตรทีอ่ บรม/สัมมนา
- กำรเสวนำ "Improve Process Through Digital Technology"
- Sustainability, ESG and a company’s reporting (แนวคิดควำมยั่งยืนของ
องค์กรกับกำรจัดทำข้อมูลเพื่อกำรรำยงำน)
- “ENABLING CULTURE IN NEW NORMAL”
- เสวนำกรรมกำรตรวจสอบและผูส้ อบบัญชี
- วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบเรือ่ งกำรกำหนดรำคำโอน Transfer Pricing
- "แนวโน้ม ทิศทำงกำรทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ตอ้ งพิจำรณำ และกลยุทธ์กำรทำ
M&A ให้ประสบควำมสำเร็จ”

สถาบัน
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ชื่อ – นามสกุล

น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณำกร

น.ส.แสงเดือน สอนบำลี

หลักสูตรทีอ่ บรม/สัมมนา
- รับฟัง The Arts of "Unlearn and Relearn"
- Tax consideration for outbound investment: ก้ำวทัน เข้ำใจ และปรับตัวต่อ
มำตรกำรภำษีอำกรระหว่ำงประเทศไปกับ BEPS 2.0 เพื่อกำรวำงโครงสร้ำงกำร
ลงทุนในต่ำงประเทศที่เหมำะสม
- กำรเสวนำมำตรฐำนกำรสอบบัญชี รหัส 315 ที่ปรับปรุงใหม่
- “Bottom up” empowering ... a sustainable S-curve generator
- Advance Audit Committee
- Independent Director Forum 2021: It Time for Board Meeting Reformation
- กระประชุมร่วมกับกรรมกำรตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนระหว่ำงผูส้ อบบัญชีและ
ผูใ้ ช้งบกำรเงิน
- Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกควำมท้ำทำยของนักบัญชีในยุคดิจิทลั

สถาบัน

- กำรเสวนำ "ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดเพื่อพิจำรณำกำร
ด้อยค่ำตำม TAS 36"
- TSA 315
- EQCR and Monitoring
- Blockchain Technology
- A Virtual Day-Investment Outlook 2021
- กำรเตรียมควำมพร้อมหลังสถำนกำรณ์โควิดฯ
- กำรประชุมออนไลน์รว่ มกับกรรมกำรตรวจสอบฯ

- FAP

- CFO Refresher รุน่ ที่ 2/2564
- CFO Orientation Course for New IPOs รุน่ ที่ 5

- SET

- EY
- SEC.

แผนการสืบทอดตาแหน่ง
บริษัทมีนโยบำยว่ำด้วยแผนกำรสืบทอดตำแหน่งซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรจัดวำงกำลังคน โดยบริษัทมีแผนกำร
จัดเตรียมบุคลำกรที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสม มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเพียงพอให้มีควำมพร้อมทดแทนผูบ้ ริหำรและผูบ้ ริหำร
ระดับสูง ในกรณีที่ลำออก เกษี ยณอำยุ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ไม่วำ่ กรณีใด
ทัง้ นี ้ เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งนัน้ เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง รำบรืน่ มีประสิทธิภำพ และลดควำมเสีย่ งจำกกำร
ไม่มีผสู้ ืบทอดตำแหน่งแทน จึงกำหนดให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็ นผูจ้ ดั ทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูพ้ ิจำรณำ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) วิเครำะห์สถำนกำรณ์ธุรกิจของบริษัทในด้ำนกลยุทธ์ นโยบำย ทิศทำง แผนกำรขยำยหรือชะลอธุรกิจ เพื่อ
ประเมินอัตรำกำลังคนที่ตอ้ งกำร ณ ปั จจุบนั และอนำคต ว่ำมีจำนวนและคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงำนให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ ระยะยำว และควำมจำเป็ นเร่งด่วน
2) กำหนดแผนสรรหำพนักงำนและพัฒนำฝึ กอบรมพนักงำนล่วงหน้ำ ก่อนที่พนักงำนจะเกษี ยณหรือออกจำก
ตำแหน่งก่อนเวลำ ทัง้ นี ้ กำรจัดทำแผนพัฒนำจะต้องคำนึงถึงอำยุเกษี ยณของพนักงำนและกำรเกษี ยณก่อนกำหนด
3) กำหนดควำมสำมำรถ ควำมรู ้ ทักษะ บุคลิกภำพ และทัศนคติที่ตอ้ งกำรของพนักงำนในตำแหน่งนัน้ ๆ
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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4) คัดเลือก ประเมินผลงำน และศักยภำพของพนักงำนที่จะให้สืบทอดตำแหน่งที่จะว่ำงลง เมื่อได้พนักงำนที่ถกู
เลือกให้เป็ นผูส้ บื ทอดตำแหน่งแล้ว จะต้องแจ้งให้พนักงำนผูน้ นั้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมสำหรับกำรเรียนรู ง้ ำน
และควำมรับผิดชอบในระดับที่สงู ขึน้ ต่อไป
5) กำรคัด เลือ กผู้สืบ ทอดต ำแหน่ง จะต้อ งก ำหนดตัว สำรองลำดับ ที่ สองและสำมไว้เ สมอ โดยตัว สำรองไม่
จำเป็ นต้องมีคณ
ุ สมบัติเท่ำกับคนแรกแต่ควรใกล้เคียง และไม่ควรแจ้งให้ตวั สำรองทรำบเพื่อป้องกันควำมขัดแย้งที่อำจ
เกิดขึน้
6) พัฒนำและประเมินพนักงำนที่ได้เลือกให้เป็ นผู้สืบทอดตำแหน่งว่ำมีพฒ
ั นำกำร และสร้ำงผลงำนได้ตำมที่
คำดหวังได้หรือไม่ ทัง้ นี ้ หำกไม่เป็ นไปตำมคำดหมำยก็จะทำให้เปลีย่ นตัวได้ทนั เวลำ
7) กำรพัฒนำศักยภำพผูส้ บื ทอดตำแหน่งมีได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเรียนรูภ้ ำยในองค์กร กำร
ท ำ Job Rotation, กำรท ำ On-the-job Training หรื อ Off-the-job Training และกำร Coaching โดยผู้บ ริ ห ำรปั จ จุบัน
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ไปยังผูบ้ ริหำรรุน่ ใหม่
ขอบเขตการดาเนินงาน
1) ระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
เมื่อตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/กรรมกำรผูจ้ ดั กำร ว่ำงลงหรือผูอ้ ยู่ในตำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ บริษัทจะมีกำรให้ผบู้ ริหำรในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็ นผูร้ กั ษำกำรในตำแหน่ง จนกว่ำจะมีกำร
สรรหำและคัด เลื อ กบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ต ำมหลัก เกณฑ์ที่ บ ริ ษั ท ก ำหนด โดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำ
ค่ำตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจำรณำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูท้ ี่มีควำมเหมำะสมให้ดำรง
ตำแหน่งแทนต่อไป
2) ระดับผูบ้ ริหำร
เมื่อตำแหน่งระดับผูบ้ ริหำรว่ำงลง หรือผูอ้ ยู่ในตำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ บริษัทจะมีกำรนำเสนอผูส้ ืบ
ทอดตำแหน่งที่คัดเลือกไว้เสนอต่อคณะกรรมกำรฝ่ ำยจัดกำร ทัง้ นี ้ กำรวำงแผนกำรสืบทอดตำแหน่งระดับผูบ้ ริหำรมี
กระบวนกำร ดังนี ้
2.1) กำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของบุคลำกร มีแผนสรรหำและพัฒนำฝึ กอบรมพนักงำนไว้ลว่ งหน้ำ ก่อน
พนักงำนจะเกษี ยณหรือออกจำกตำแหน่งก่อนเวลำ
2.2) กำหนดคุณสมบัติ ประกอบด้วย ควำมรู ้ ทักษะ บุคลิกภำพ และทัศนคติที่เหมำะสมกับตำแหน่งนัน้ ๆ และ
จัดทำแผนพัฒนำเป็ นรำยบุคคล
2.3) คัดเลือก ประเมินผลงำน และประเมินศักยภำพของพนักงำนเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
2.4) ระบุผสู้ ืบทอดตำแหน่งหลังจำกกำรประเมินและวิเครำะห์คณ
ุ สมบัติของพนักงำน โดยต้องทำกำรแจ้งให้
พนักงำนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมรับมอบและเรียนรูง้ ำน
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8.1.3) การกากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจที่เอือ้ ประโยชน์ มีควำมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมี
แนวโน้มกำรเติบโตที่ดี สำหรับสัดส่วนเงินลงทุนและนโยบำยกำรบริหำรงำนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจกำรร่วมค้ำนัน้
ขึน้ กับควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรลงทุน และอำนำจกำรบริหำรงำนเป็ นหลัก โดยกำรบริหำรงำนในธุรกิจ
ที่บริษัทมีควำมชำนำญ บริษัทจะส่งตัวแทนกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือผูม้ ีอำนำจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ที่ได้รบั
กำรแต่งตัง้ จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ต้องได้รบั มติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย เข้ำไป
ร่วมกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำน ให้สอดคล้องกับแผนงำนของบริษัท รวมทัง้ ติดตำมและควบคุมกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริหำรให้เป็ นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ ส่วนอำนำจในกำรบริหำรงำนในธุรกิจอื่นที่บริษัทไม่มีควำม
เชี่ยวชำญในธุรกิจ บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้ำไปบริหำรงำนโดยตรง
ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำนัน้ บริษัทได้มีนโยบำยขยำยกำรดำเนินงำนไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะกำร
ขยำยตัวไปข้ำงหน้ำ ควบคู่กับแผนกำรขยำยธุรกิจหลักของบริษัทให้เติบโตยิ่งขึน้ กำรขยำยกำรดำเนินงำนในธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรรับรูร้ ำยได้ เช่น ดำเนินธุรกิจเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์สร้ำงใหม่เพื่อกำรให้เช่ำ หรือกำรลงทุนใน
อสังหำริมทรัพย์ที่มีศกั ยภำพทำเลที่ตงั้ ดี พร้อมใช้งำนและสำมำรถสร้ำงรำยได้ทนั ที ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรสิทธิกำรเช่ำ
ที่ดินพร้อมอำคำรโรงแรม เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ เป็ นต้น
8.1.4) การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการ
บริษัทให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องไว้ใน
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคูม่ ือจรรยำบรรณของบริษัท พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบตั ิอย่ำงแท้จริงเพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่
ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้มีกำรติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง
ครอบคลุมเรือ่ งต่ำงๆ เช่น กำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ กำรดูแลพนักงำนกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ กำรต่อต้ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม
กำรดูแลสิ่งแวดล้อมสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย เป็ นต้น ผลกำรติดตำมบริษัทได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงได้ครบถ้วน
สำหรับรำยละเอียดปรำกฎอยูใ่ นรำยงำนฉบับนีแ้ ล้ว
โดยแบ่งเป็ น 5 ด้ำน ดังนี ้
1) สิทธิของผูถ้ ือหุน้
1.1) สิทธิในกำรได้รบั ใบหุน้ และสิทธิในกำรซือ้ ขำยหรือโอนหุน้
1.2) สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3) สิทธิในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร
1.4) สิทธิในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำบริกำรผูส้ อบบัญชี
2) กำรปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.1) สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร และกำรส่ง
คำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับบริษัท
2.2) กำรมอบฉันทะ
3) บทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
3.1) ผูถ้ ือหุน้
3.2) พนักงำน
3.3) ลูกค้ำ
3.4) คูแ่ ข่ง
3.5) คูค่ ำ้
3.6) เจ้ำหนี ้
3.7) กำรปฏิบตั ิตอ่ ภำครัฐ
3.8) ชุมชนและสังคม
3.9) สิง่ แวดล้อม
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4) กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
4.1) โครงสร้ำงกำรถือหุน้
4.2) กำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร และผูบ้ ริหำรทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
4.3) รำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียของกรรมกำร
4.4) กำรเปิ ดเผยข้อมูล ใช้ขอ้ มูลภำยใน และกำรรักษำควำมลับ
4.5) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง และรำยกำรระหว่ำงกัน
4.6) ช่องทำงกำรสือ่ สำร ร้องเรียน และแจ้งเบำะแส
4.7) หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์
5) ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
รวมทัง้ บริษัทได้ติดตำมเพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอีก 3 เรือ่ ง ได้แก่
1) กำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์
บริษัทมีกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้
กำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเพื่อ
แสวงหำผลประโยชน์ เพื่อป้องกันกำรนำข้อมูลไปใช้เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมกำรผูบ้ ริหำร รวมถึงผู้
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญหลีกเลี่ยงกำรซือ้ ขำย โอน หรือ รับโอน หลักทรัพ ย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบกำรเงิน
ของบริษัทจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณะ และสำมำรถซือ้ ขำยได้ภำยหลังที่ได้เผยแพร่แล้ว 48 ชั่วโมง
ในปี ที่ผำ่ นมำไม่พบกรรมกำรผูบ้ ริหำรมีกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำที่บริษัทกำหนดให้ งด หลีกเลีย่ ง กำรซือ้
ขำย โอน หรือรับโอน (รำยละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6 ข้อ 6.1.2 หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส)
2) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน
บริษัทได้แสดงเจตนำรมณ์เข้ำมำร่วมเป็ นภำคีเครือข่ำยโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน
2557 และได้รบั กำรรับรองเป็ นสมำชิกโครงกำรครัง้ แรก เมื่อวันที่ 9 มีนำคม 2560 ปั จจุบนั ได้รบั กำรรับรองต่อเป็ นสมำชิก
ครัง้ ที่สอง เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ำยน 2563 โดยใบรับรองดังกล่ำวมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่ คณะกรรมกำร CAC ให้กำรรับรองครัง้
ที่สอง
ทัง้ นี ้ บริษัทมีมำตรกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชัน อำทิเช่น กำรสื่อสำร
นโยบำยทัง้ ระดับ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ กำรจัดช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ ำฝื น
นโยบำย รวมทัง้ มำตรกำรคุม้ ครองให้แก่ผแู้ สดงเบำะแส ฯลฯ เป็ นต้น รำยละเอียดต่ำงๆ ปรำกฎในหัวข้อ (รำยละเอียดอยูใ่ น
หมวดที่ 6.1.2 หมวดที่ 3 บทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย)
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แนวปฏิบัติในการกากับดูแลและควบคุมด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง

กำรทบทวนและ
ปรับปรุง
นโยบำย

กำรสื่อสำร

กำรควบคุม
ภำยใน

กำรตรวจสอบ

1) กำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนทุจริต กำหนดให้บริษัทมีกำรระบุควำมเสีย่ ง วิเครำะห์ผลกระทบ โอกำส และควำม
รุนแรง มีกำรพิจำรณำกำรควบคุมภำยในและมำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้
2) กำรทบทวนและปรับปรุ งนโยบำย ระเบียบ คำสั่ง และจรรยำบรรณของบริษัท เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนเข้ำใจใน
นโยบำยและวิธีกำรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชั่นของบริษัท โดยจะมีกำรทบทวน ปรับปรุ ง นโยบำยและระเบียบ
คำสั่งอย่ำงสม่ำเสมอ
3) กำรสื่อสำรให้ผปู้ ฏิบตั ิงำนตระหนักถึงควำมสำคัญและมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ ำนกำรทุจริตของ
บริษัท ตลอดจนกำรสื่อสำรให้ค่คู ำ้ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจให้รบั ทรำบนโยบำย เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใส และ
ควำมมุง่ มั่นในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
4) กำรควบคุมภำยใน ทุกหน่วยงำนของบริษัทต้องมีกำรกำหนดขัน้ ตอนกำรทำงำนและกำรควบคุมภำยในที่
เหมำะสม โดยมีกำรทบทวนและปรับปรุงอย่ำงสม่ำเสมอ
5) มีกำรตรวจสอบประวัติบคุ ลำกรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจก่อนกำรจ้ำง เช่น ผูร้ บั เหมำ ผูจ้ ดั จำหน่ำย โดยกำร
ดำเนินกำรต้องทำภำยใต้กำรได้รบั ควำมยินยอมและเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ทัง้ นี ้ บริษัทมีควำมมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่ำงเต็มที่ในกำรดำเนินงำนตำมขัน้ ตอน ให้สอดคล้องตำมนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัท และเป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อตอกยำ้ ถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นอย่ำงจริงจังใน
ทุกขัน้ ตอน ซึง่ ในปี 2564 ไม่พบกำรร้องเรียนจำกกำรกระทำผิดด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
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การกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
1) เผยแพร่ให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ ผ่ำนทำงบอร์ดประชำสัมพันธ์กลำง สื่อสำรผ่ำนช่องทำงไลน์กลุม่ พนักงำน
เพื่อตอบข้อซักถำมต่ำงๆ และยำ้ เตือนท้ำยกำรอบรมหลักสูตรปกติ
2) สือ่ สำรให้พนักงำนใหม่รบั ทรำบผ่ำนกำรปฐมนิเทศ พร้อมระบุรำยละเอียดต่ำงๆ ในคูม่ ือพนักงำน
3) อบรมให้พนักงำนที่อยูป่ ระจำไซต์งำนก่อสร้ำง โดยฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทำกำร Site Visit
4) เผยแพร่ให้บคุ คลภำยนอกรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท
5) สือ่ สำรให้คคู่ ำ้ รับทรำบผ่ำนจดหมำยลงนำมควำมร่วมมือ

3) การแจ้งเบาะแส (Whistle blowing)
บริษัทมีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและรับเรื่องร้องเรีย นต่ำงๆ ผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท หรือส่งอีเมล์ไปยังส่วนงำนที่
เกี่ยวข้องได้ตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรกระทำผิดหรือแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น , ผลกระทบแก่
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง พร้อมรับฟั งข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถำมจำก ผู้ บริหำร
พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ บุคคลทั่วไป และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย (รำยละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6 ข้อ 6.1.2 หมวดที่ 3 บทบำท
ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย)
สรุ ปผลกำรแจ้งเบำะแสและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน โดยในช่วงปี ที่ผ่ำนมำไม่พบกำรละเมิดนโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรกำกับดูแลกิ จกำรอย่ำงมีนัยสำคัญ ข้อร้องเรียนเป็ นผลกระทบจำกกำรก่อ สร้ำงของบริษัทต่อ พืน้ ที่บ ริเ วณ
ข้ำงเคียง บริษัทและเจ้ำของโครงกำรได้รว่ มกันดำเนินกำรแก้ไขบรรเทำผลกระทบทัง้ หมดโดยได้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนข้ำงเคียงที่กำหนดไว้ ได้แก่ ก่อนกำรรับงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง และภำยหลังจำก
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็ นต้น โดยข้อร้องเรียนทัง้ หมดโครงกำรก่อสร้ำงได้ดำเนินกำรแก้ไข พร้อมแจ้งผลคืบหน้ำและ
แผนงำนกำรแก้ไขให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รบั ทรำบ เช่น เจ้ำของโครงกำร ที่ปรึกษำโครงกำร และผูบ้ ริหำรของ
บริษัท เป็ นต้น
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8.2) รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่านมา
8.2.1) คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหำชน) (“บริษัท ”) ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจำนวน 3 ท่ำน ดังนี ้
รายชื่อ
นำยชัยวัฒน์
อัศวินทรำงกูร
น.ส.เบญจวรรณ์ สินคุณำกร
ดร.อริชยั
รักธรรม

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

เข้าร่วมประชุม
5/5 ครัง้
5/5 ครัง้
5/5 ครัง้

ทุกท่ำนมีควำมอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท และตำมกฎบัตรกรรมกำร
ตรวจสอบ สอดคล้อ งตำมแนวทำงกำรปฏิ บัติ ที่ ดี ต ำมประกำศของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ทุก ท่ ำ นเป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิมีประสบกำรณ์จำกหลำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกฎหมำย ด้ำนบัญชี ด้ำนกำรเงิน ด้ำนเศรษฐศำสตร์ เป็ นต้น โดยมี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสีย่ งและระบบควบคุมภำยใน
ในระหว่ำงปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดั ให้มี กำรประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ รวม 5 ครัง้ เป็ นกำรประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหำร ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ กำรประชุมเฉพำะผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีผบู้ ริหำรเข้ำร่วม เพื่อ
ร่วมกันพิจำรณำและสอบทำนเรื่องต่ำงๆ ตำมขอบเขตที่รบั ผิดชอบ โดยได้รำยงำนผลกำรประชุมและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ ซึง่ สรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ดังนี ้
8.2.2) ผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้สอบทำนข้อมูลที่สำคัญของรำยงำนทำงกำรเงิน ทัง้ งบกำรเงินประจำไตรมำส และงบ
กำรเงินประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบำยกำรบัญชี ประมำณกำรที่สำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบั รองทั่วไป
ควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่แสดงในรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบกำรเงิน รวมทัง้ เรือ่ งสำคัญใน
กำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี กำรควบคุมภำยในกับ
กำรจัดทำงบกำรเงิน กำรพิจำรณำข้อสังเกตจำกกำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือทันเวลำ รวมทัง้ มีกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่ำงเพียงพอเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้งบกำรเงิน ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
2) รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสอบทำนให้เป็ นไปตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำ รำยกำรดังกล่ำวดำเนินกำรตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
ทั่วไป สมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทและของผูถ้ ือหุน้ ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
พร้อมทัง้ ได้เปิ ดเผยสำรสนเทศให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบอย่ำงถูกต้องตำมระยะเวลำที่กำหนด สำหรั บ
ข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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3) ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุม 5 ด้ำน ได้แก่

1. กำรควบคุม
ภำยในองค์กร

2. กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง

3. กิจกรรมกำร
ควบคุม

(Control
Environment)

(Risk
Assessment)

(Control
Activities)

4. ข้อมูล
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร
(Information &
Communication)

5. กำรติดตำม
(Monitoring)

โดยได้นำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำ สำระสำคัญและบทสรุปปรำกฏในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรำยงำน
ฉบับนีแ้ ล้ว รวมทัง้ ได้สอบทำนควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ประสิทธิภำพและประสิทธิ ผล
ของกำรตรวจสอบพิจำรณำและเสนอควำมเห็นแผนงำนตรวจสอบประจำปี ให้ขอ้ แนะนำผลกำรตรวจสอบโดยเฉพำะ
ประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มีระบบกำรติดตำม กำรกำกับดูแล และกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ พร้อมทัง้ ได้ให้
ข้อเสนอแนะในกำรปรับกระบวนกำรตรวจสอบ กำรพัฒนำ ให้ทนั ต่อกำรเปลีย่ นแปลง สนับสนุนกำรนำระบบ Digitalization
ใช้ในกระบวนกำรตรวจสอบ โดยให้ควำมสำคัญกำรประเมินควำมเสีย่ งในระดับกิจกรรมครอบคลุมงำน/หน่วยงำนที่มีระดับ
ควำมเสี่ยงซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยั ต่อกำรดำเนินกำรของบริษัท ตลอดจนส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบเข้ำรับกำรอบรม
เพิ่มพูนควำมรู ้ เพื่อสร้ำงควำมเป็ นมืออำชีพ ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงตำมมำตรฐำนสำกลวิชำชีพด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
รับอนุญำตของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี ควำมเป็ นอิสระตำม
จรรยำบรรณของผูส้ อบบัญชี ตำมข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชีและข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของผูส้ อบบัญชีในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกร ทักษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถ สำหรับค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ได้พิจำรณำถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบ อัตรำ
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของสำนักงำนอื่นที่เทียบเคียงได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมกำรบริษัท
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบั ญชี รบั อนุญำต รวมทัง้ พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนที่
เหมำะสม นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ สำหรับกำรให้บริกำรอื่นของผูส้ อบบัญชี
ในช่วงปี ที่ผำ่ นมำบริษัทไม่ได้วำ่ จ้ำงนอกเหนือไปจำกกำรว่ำจ้ำงสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย
5) การกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ทบทวนและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้สอดคล้อง
กับประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ แผนกำรดำเนินงำนและกลยุทธ์ระยะสัน้ ระยะยำวของบริษัท ผลของกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
ดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รบั ผลกำรประเมินและรำงวัลเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เช่น ผลกำรประเมิน
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

หน้ำ 182

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

กำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ ระดับห้ำดำว จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย เป็ นต้น โดยบริษัทยังคงปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แบ่งได้ 5 ด้ำน ได้แก่ สิทธิของผู้
ถือหุน้ กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำร เป็ นต้น สำหรับข้อมูลผลกำรปฏิบตั ิและรำงวัลที่เกี่ยวข้องในช่วงปี ที่ผ่ำนมำได้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทแล้ว
สำหรับกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำรประเมินผลและแนวทำงกำรลดระดับ
ควำมเสี่ยง กำรติดตำมให้เป็ น ไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเสนอแนะให้เตรียมควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ควำมพร้อมของบุคลำกรเพื่อรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมทัง้ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เหตุกำรณ์ภยั คุกคำมทำงไซเบอร์ ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
ของบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวทำงและมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสีย่ งอย่ำงเหมำะสม
สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงควำมเพียงพอของระบบบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ เสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักกำร
ดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ
6) การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัทให้ดำเนินกิจกำรต่ำงๆ อย่ำงถูกต้อง ตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติมหำชน และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชีบริษัท และรำยงำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ กำรปฏิบตั ิตำม “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น” “โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ” รับทรำบข้อสรุ ปเรื่องร้องเรียน
และกำรแจ้งเบำะแส (whistle – blowing) เพื่อให้ม่ นั ใจถึงควำมมีประสิทธิ ผลของกำรประเมินผล กำรติดตำม และกำร
ควบคุมของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ รวมทัง้ ได้เสนอแนะให้บริษัทสร้ำงควำมรู ค้ วำมเข้ำใจ กระบวนกำรกำกับดูแลอย่ำ ง
เหมำะสมกับสภำพธุรกิจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ป ฏิ บัติห น้ำ ที่ต ำมที่ ได้ร ับ มอบหมำยและตำมที่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ใช้ควำมรูค้ วำมสำมำรถที่หลำกหลำย มีควำมเป็ นอิสระ ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ให้ขอ้ เสนอแนะข้อคิดเห็น
อย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษัท
และบริษัทย่อยได้ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินโดย
ถูกต้อง ครบถ้วน แสดงข้อมูลอันเป็ นสำระสำคัญ เชื่อถือได้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและข้อกำหนดของทำงกำร ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ ได้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และกฎหมำยอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ ธุร กิ จของบริษัท อย่ำงเพี ยงพอ มี ก ระบวนกำรกำรกำกับดูแลกิ จ กำรที่ดี มี ก ำรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง และกระบวนกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม รวมทัง้ กำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ กำรติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงๆ เพื่อควำมพร้อมเผชิญกับควำมเสีย่ ง
ที่เกิดขึน้ ในอนำคต ภำยใต้กำรส่งเสริมตำมแนวทำง “จรรยำบรรณทำงธุรกิจ” ของบริษัท
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8.3) การปฏิบัตหิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
8.3.1) ตารางแสดงจานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในปี 2564

รำยชื่อ

นำยสมชำย
นำยชัยวัฒน์
น.ส.เบญจวรรณ์
ดร.อริชยั

ศิริเลิศพำนิช
อัศวินทรำงกูร
สินคุณำกร
รักธรรม

นำยทวี
นำงอังสณำ
นำยไพศำล
นำยจิรโมท
นำยณยศ
นำยยศ
นำยไพบูลย์
นำยโยธิน

กุลเลิศประเสริฐ
มั่นคงเจริญ
ตัง้ ยืนยง
พหูสตู ร
ปิ สญ
ั ธนะกูล
ลักษณะโกเศศ
เชษฐโชติรส
ตรีรตั นพันธ์

ประชุมสำมัญ
ผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมกำร
บริษัท

จัด/ร่วม
1/1
1/1
1/1
1/1

%
100
100
100
100

จัด/ร่วม
12/12
12/12
12/11
12/12

%
100
100
92
100

1/1
1/1
1/1
1/1

100
100
100
100

12/12
12/12
12/12
12/12

100
100
100
100

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง

จัด/ร่วม

%

จัด/ร่วม

%

5/5
5/5
5/5

100
100
100

4/4

100

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
พิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
จัด/ร่วม
%
5/5
100
5/5
100
5/5
100
5/5
100
5/5

4/4
4/4

100
100

100

คณะกรรมกำร
จัดกำร
จัด/ร่วม
44/44

%
100

44/40

91

44/40
44/40
44/43
44/42
44/40

91
91
98
95
91

8.3.2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 ผลกำรปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งมี ห น้ำ ที่ แ ละควำมรับ ผิ ด ชอบในกำรให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสีย่ งขององค์กร ดังนี ้
1. กำรทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและกลยุทธ์ กำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม เพื่อประเมินว่ำกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงขององค์กร ได้ครอบคลุมควำมเสี่ยงทุกประเภทที่เกี่ ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิ จของบริษัทอย่ำงเพียงพอ
ตลอดจนควำมเสีย่ งที่เกิดขึน้ ใหม่ มีกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำงเหมำะสม
2. กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ ยวกับปั จจัยและปั ญหำที่มีนัยสำคัญ สิ่งที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรกำกับดูแล โดยมีรำยละเอียดได้เปิ ดเผยในหัวข้อ
กำรบริหำรควำมเสีย่ งและปั จจัยควำมเสีย่ ง ส่วนที่ 2
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ในปี 2564 ผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ขอบคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ในกำรให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี ้
1. พิจำรณำกำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์วิธีกำรกำหนดค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ของกรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
และผูบ้ ริหำรระดับสูง ตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึน้ ไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
2. กำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ อย่ำง
เพียงพอ
3. กำรกำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำร และผูบ้ ริหำรเพื่อพิจำรณำปรับผลตอบแทนประจำปี
4. พิจำรณำข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ตำมข้อมูลสรุ ป
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และผูบ้ ริหำรระดับสูงตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึน้ ไป ได้รบั ผลตอบแทนที่
เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
6. นำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำร และค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำรระดับสูงตัง้ แต่ผอู้ ำนวยกำรฝ่ ำยขึน้ ไป ส่วน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนำเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำต่อไป
7. จัดทำรำยงำนกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษัท โดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี ของบริษัท
8. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตอ่ คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
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9. การควบคุมภายใน และ

รายการระหว่างกัน
Internal Control and
Related Transaction

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

9.1) การควบคุมภายใน
บริษัทให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำรบริษัท
กำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรสอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง พิจำรณำทบทวนงำนของส่วนงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทและของผูส้ อบบัญชีอิสระ นอกจำกนี ้ บริษัทยังกำหนดให้มีกระบวนกำรสอบทำนโดยส่วนตรวจสอบ
ภำยใน เพื่อประเมินและปรับปรุ งประสิทธิผลของระบบควบคุม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็ นระบบ
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็ นชอบในกำรพิ จำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิก จ้ำงผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำน
ตรวจสอบภำยใน และกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนตรวจสอบภำยใน
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ดำเนินกำรตำมกรอบกำรควบคุมภำยในของ
The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO 2013) โดยส่ว นตรวจสอบภำยใน
ทำหน้ำที่ประเมินแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึง่ มี 5 องค์ประกอบ คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำมเสีย่ ง ระบบสำรสนเทศและ
กำรสือ่ สำรข้อมูล กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน และระบบกำรติดตำม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 2/2565 ที่จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2565 โดยมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 3 ท่ำน เข้ำร่วมประชุม และนำเสนอต่อ คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งได้ทำกำรประเมินระบบควบคุมภำยในโดย
ซักถำมจำกฝ่ ำยบริหำร สรุปได้วำ่ “บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) มีระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงเหมำะสม
มีบุคลำกรเพียงพอต่อกำรดำเนินกำรตำมระบบงำนที่กำหนด มีระบบควบคุมภำยในในกำรดูแลทรัพย์สิน รวมทัง้ กำรทำ
ธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ ซึง่ จำกผลกำรตรวจสอบที่ผำ่ นมำไม่พบข้อบกพร่องที่
มีสำระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน สำหรับกำรควบคุมภำยในในหัวข้ออื่น คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน ” โดยสำระสำคัญขององค์ประกอบ ทัง้ 5 ด้ำน
สรุปได้ ดังนี ้
1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
บริษัทได้จดั โครงสร้ำงองค์กรเพื่อเอือ้ อำนวยต่อระบบกำรควบคุมภำยในดำเนินไปตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด และ
จัดให้มีกิจกรรมควบคุมภำยใน ซึ่งประกอบด้วยกำรสอบทำน ควำมมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลของกำรดำเนินกำร
ควำมน่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง กำร
แบ่งแยกหน้ำที่บทบำทควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ ำยบริหำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร
บุคคลให้มีทักษะควำมสำมำรถอย่ำงยั่งยืน รวมถึงมีกำรทบทวนและปรับปรุ งจรรยำบรรณทำงธุรกิ จของบริษัทอ ย่ำง
ต่อเนื่อง กำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับชัน้ ได้รบั ทรำบ พร้อมทัง้ กำรอบรมให้ควำมรู ต้ ่ำงๆ ที่เกี่ ยวข้อง ในช่วงปี 2564
ที่ผ่ำนมำ บริษัทได้กำหนดใช้นโยบำยกำร “งดรับ” ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เพื่อเป็ น
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิให้กบั ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัท
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2) กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
บริษัทมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำหน้ำที่ให้ขอ้ เสนอแนะต่อฝ่ ำยบริหำร ในกำรกำหนดกรอบและแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้เหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยกำหนดให้มีกำรจัดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงทัง้ 4 ด้ำนคือ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนปฏิบตั ิงำน
ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ กำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
เพื่อจัดให้มีระบบกำรป้องกันที่เหมำะสมและเพียงพอ ตลอดจนกำรทบทวนและกำรสร้ำงเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบที่อำจมีตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้กำหนดให้ทกุ ฝ่ ำยงำนของบริษัท ทำกำรประเมินควำมเสี่ยงของฝ่ ำยงำน โดย
จัดทำแผนงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมในด้ำนกำรประเมิน กำรวิเครำะห์ และทบทวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
มำตรกำรลดระดับควำมเสี่ยง เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้มีกำรติดตำม
พร้อมรำยงำนให้ทรำบเป็ นประจำ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะดำเนินกำรกำกับดูแลและติดตำม รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้
รับทรำบต่อไป
3) กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน (Control Activities)
นโยบำยด้ำนกำรควบคุมภำยใน ระเบียบ ขัน้ ตอนและคูม่ ือในกำรปฏิบตั ิงำน รวมทัง้ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ อำนำจ
ในกำรอนุมตั ิรำยกำรต่ำงๆ ได้จัดทำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ มีกำรทบทวนให้เป็ นปั จจุบนั บริษัทได้คำนึงถึง
หลักกำรในกำรควบคุมภำยในที่ดี ได้แก่ กำรแบ่งแยกหน้ำที่ กำรอนุมตั ิรำยกำร กำรบันทึกรำยกำร กำรสื่อสำรสนเทศ และ
กำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ทัง้ ในส่วนของกำรเงิน กำรบัญชี กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง และกำรบริหำรงำนทั่วไป เพื่ อให้ทกุ ระบบงำนมี
กระบวนกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่อำจมีส่วน
ได้เสีย เป็ นต้น รวมทัง้ ได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ มำช่วยในกำรควบคุมและช่วยประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน
ภำยใต้ควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึง และกำรใช้ขอ้ มูลอย่ำงเหมำะสม
บริษัทยังมีนโยบำยให้ผทู้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ พนักงำน ลูกค้ำ คูค่ ำ้ และผูม้ ีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ ำย ได้มีส่วนร่วมในมำตรกำรแจ้งเบำะแส (Whistle blowing Policy) สำมำรถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบำะแสต่ำงๆ
โดยมั่นใจได้วำ่ ข้อมูลกำรร้องเรียนจะได้รบั กำรเก็บรักษำเป็ นควำมลับ ไม่ร่วั ไหลไปสูบ่ คุ คลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึง่ ดำเนินกำรอย่ำง
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็ นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำยที่กำหนด
4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information & Communication)
จัดให้มีระบบกำรสือ่ สำรกับบุคคลหรือองค์กรภำยนอก โดยให้ขอ้ มูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลำ เพียง
พอที่จะใช้ในกำรตัดสินใจ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงกำรเงินหรือข้อมูลอื่นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.synteccon.com)
รวมทัง้ จัดส่งรำยงำนกำรดำเนินงำนให้สถำบันต่ำงๆ ตำมระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลัก ทรัพ ย์ ตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ตำมก ำหนดเวลำอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
ในด้ำนกำรสือ่ สำรภำยใน บริษัทจัดให้มีช่องทำงในกำรสือ่ สำรข้อมูลข่ำวสำรที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนที่เพียงพอ
และทันต่อเหตุกำรณ์ เช่น นโยบำยด้ำนต่ำงๆ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือกำรทำงำน และข้อมูลสำคัญ เพื่อให้พนักงำนและ
ผูบ้ ริหำรได้รบั ข้อมูลข่ำวสำรทันต่อเหตุกำรณ์ นำไปปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้อง
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5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
บริษัทกำหนดให้ผบู้ ริหำรทุกฝ่ ำยมีภำระหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนกำรทำงำนของฝ่ ำย ให้เป็ นไปตำม
นโยบำยที่กำหนด รวมทัง้ กำรปฏิบตั ิตำมระเบียบและระบบควบคุมภำยใน โดยฝ่ ำยบริหำรได้จดั ให้มีกำรประชุมติดตำม ทัง้
รำยสัปดำห์ และรำยเดือนอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรติดตำมกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ที่สำคัญของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแล ส่วนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิและติดตำมให้บริษัทดำเนินกำรอย่ำงถูกต้องอย่ำงเพียงพอ ด้ำนกำรตรวจสอบภำยในได้วำงแผนกำรตรวจสอบเป็ น
ประจำทุกปี โดยพิจำรณำจำกกิ จกรรมที่มีควำมเสี่ยง พร้อมปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็ นอิ สระในด้ำ นกำรให้ควำมเชื่ อ มั่น
(Assurance) และด้ำนกำรให้คำปรึกษำ (Consulting) รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำตำมแนวทำง
แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน โดยได้รบั กำรพิจำรณำจำกฝ่ ำยบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ปั จจุบนั บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรทำธุรกรรมกับบุคคลทีอ่ ำจ
มีควำมขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย่ำงเพียงพอแล้ว สำหรับกำรควบคุมภำยในด้ำนอื่น คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ
บริษัทมีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษั ทได้ดูแ ลให้ผูด้ ำรงตำแหน่ง หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึก ษำ
ประสบกำรณ์ กำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รวมทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่พิจำรณำและ
อนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทเช่นกัน โดยคุณสมบัติของผู้
ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน (ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3)
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้ง ที่ 4 เมื่ อ วัน ที่ 15 สิ ง หำคม 2554 ที่ ป ระชุ ม ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง
นำยพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนผูต้ รวจสอบภำยในของบริษัท ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหำคม 2554 ทัง้ นี ้
เนื่องจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน กำรตรวจสอบภำยในธุรกิจสถำบันกำรเงิน
เป็ นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิ บัติงำนด้ำ นกำรตรวจสอบภำยใน ได้แก่
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรดำเนินงำนของ
บริษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ
บริษัทมอบหมำยให้ นำงสำวรัฐปวีร ์ ลำภนำน ดำรงตำแหน่ง รักษำกำรผูจ้ ดั กำร ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ
(Compliance Department) มีหน้ำที่รบั ผิดชอบในกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรกำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่กำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท โดยมีคณ
ุ สมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของบริษัท (ปรำกฏในเอกสำรแนบ 3)
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9.2) รายการระหว่างกัน
รายการะหว่างกันในปี ที่ผ่านมา
9.2.1) รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2564 ซึ่งเกิดขึน้ โดยผูบ้ ริหำรชุด
ใหม่ (ชุดผูบ้ ริหำรแผนฟื ้ นฟูกิจกำร และชุดปั จจุบนั )
รายชื่อ และความสัมพันธ์
บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
จำกัด
- บริษัทย่อย
- บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ร้อ ยละ 68 ของทุน จด
ทะเบี ยนของบริษั ท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ ท
แมเนจเม้นท์ จำกัด
- กรรมกำรบริษัทฯ
(คุ ณ จิ ร โมท พหู สู ต ร และ คุ ณ สมชำย
ศิ ริ เ ลิ ศ พำนิ ช ) เป็ นกรรมกำรในบริ ษั ท
เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
พำร์ทเนอร์ส จำกัด
- บริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 60 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท ซี เอส เอ็ม
แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร
และคุณสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
พำร์ทเนอร์ส จำกัด

ลักษณะรายการ

- ดอกเบีย้ รับ
- เงินให้กยู้ ืม
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

- รำยได้ค่ำบริหำร
- ลูกหนีอ้ ่นื
- ลูกหนีเ้ งินประกัน
ผลงำน

- รำยได้ค่ำบริกำร
- ลูกหนีอ้ ่นื
- ดอกเบีย้ รับ

บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
- บริษัทย่อย
- รำยได้ค่ำบริกำร
- บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 79.98 ของทุนจด - ลูกหนีอ้ ่นื
ทะเบียนของบริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
- กรรมกำรบริ ษั ท ฯ (คุณ จิ ร โมท พหูสูต ร
และคุ ณ สมชำย ศิ ริ เ ลิ ศ พำนิ ช ) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
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2.28 บริษัทฯ ให้กเู้ งิน เพื่อใช้ในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์และ
83.00 เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของโครงกำรทัง้ 2 โครงกำร จำนวน 83
0.20 ล้ำนบำท โดยคิดอัตรำดอกเบีย้ MLR – 2.75 ต่อปี (เทียบเท่ำ
อัตรำดอกเบีย้ ที่ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจำกัด (มหำชน) เสนอ
ให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลำ กำหนดกำรกูย้ ืม 2 ปี
บริษัทได้ทำสัญญำบริกำรกับ บริษัท เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ำมำทำกำรบริหำรโครงกำรทัง้
1.26 โครงกำร 1 และโครงกำร 2 โดยรำยกำรดังกล่ ำวเข้ำข่ ำย
0.12 ลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
3.10 ปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำตำมสัญญำที่ตก
ลงร่วมกัน
บริษัทได้ทำสัญญำบริกำรกับ บริษัท ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
1.26 พำร์ทเนอร์ส จำกัด เพื่อให้เข้ำมำทำกำรควบคุมกำรบริหำร
0.12 โครงกำรในนำมโครงกำร เอท ทองหล่อ ทัง้ ด้ำนกำรบริหำร
0.02 แบบโรงแรมและด้ำ นกำรบริ ห ำรแบบร้ำ นค้ำ ปลี ก โดย
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภท
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและ
รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

0.36 บริษัททำสัญญำให้บริกำรกับ บริษัท พีที ทรี แลนด์ จำกัด
0.03 เพื่ อ ให้บ ริ ก ำรปรึก ษำโครงกำรและติ ด ต่ อ ประสำนเพื่ อ
จัดเตรียมงำนและเอกสำรต่ำงๆ โดยรำยกำรดังกล่ ำ วเข้ำ
ข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำตำมสัญญำที่
ตกลงร่วมกัน
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รายชื่อ และความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท เจ ที เทน จำกัด
- บริษัทย่อย
- รำยได้ค่ำบริกำร
- บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้น ร้อ ยละ 84.98 ของทุน - ลูกหนีอ้ ่นื
จดทะเบียนของบริษัท เจ ที เทน จำกัด
- กรรมกำรบริ ษั ท ฯ (คุณ จิ ร โมท พหูสูต ร
และคุ ณ สมชำย ศิ ริ เ ลิ ศ พำนิ ช ) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท เจ ที เทน จำกัด
บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
- บริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 79.90 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร
และคุณสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด
บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท บริษัท แนเชอรัล วิลล์
เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์
จำกัด
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร
และคุณสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส
อพำร์ทเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอสเอชจี แมแนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 70 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เอชเอสจี แมเนจเม้นท์
จำกัด
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร
และคุณสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท เอสเอชจี แมแนจเม้นท์
จำกัด
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0.36 บริษัททำสัญญำให้บริกำรกับ บริษัท เจที เทน จำกัด เพื่อ
0.03 ให้ บ ริ ก ำรปรึ ก ษำโครงกำรและติ ด ต่ อ ประสำนเพื่ อ
จัดเตรียมงำนและเอกสำรต่ำงๆ โดยรำยกำรดังกล่ำวเข้ำ
ข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำตำมสัญญำ
ที่ตกลงร่วมกัน

- เงินให้กยู้ ืม
- ดอกเบีย้ รับ
- ดอกเบีย้ ค้ำงรับ

118.00 บริษัท เอ เอ็น 8 จำกัด ได้ให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัท ซี เอส เอ็ม
3.16 แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยในกลุ่ม
0.28 เดียวกัน เพื่อใช้ในกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์เป็ นจำนวน
118 ล้ำนบำท โดยคิดอัตรำดอกเบีย้ MLR – 2.75 ต่อปี
(เทียบเท่ำอัตรำดอกเบี ย้ ที่ธนำคำรกรุ งศรีอ ยุธยำจ ำกัด
(มหำชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย)

- ค่ำบริหำรจัดกำร
- ลูกหนีอ้ ่นื
- เจ้ำหนีอ้ ่นื

9.70 บริษัททำกำรจ้ำง บริษัท แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ท
15.31 เม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ เพื่ อ ให้เข้ำมำทำกำรบริ ห ำร
16.46 เซอร์วิ ส อพำร์ท เม้น ท์ โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเข้ำ ข่ ำ ย
ลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีเงื่ อ นไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำตำมสัญญำที่
ตกลงร่วมกัน

- ดอกเบีย้ รับ
- เงินให้กยู้ ืม

- ค่ำบริหำรจัดกำร
- ค่ำเช่ำพืน้ ที่
- เจ้ำหนือ้ ่นื

บริษัทให้กเู้ งิน เพื่อใช้ใเป็ นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท จำนวน
0.01
1.4 ล้ำนบำท โดยคิดอัตรำดอกเบี ย้ MLR – 2.75 ต่อปี
1.40
(เทียบเท่ำอัตรำดอกเบี ย้ ที่ธนำคำรกรุ งศรีอ ยุธยำจ ำกัด
(มหำชน) เสนอให้แก่บริษัทย่อย) ระยะเวลำ กำหนดกำร
กูย้ ืม 2 ปี
5.77 บริษั ททำกำรจ้ำงบริษั ท เอสเอชจี แมแนจเม้นท์ จ ำกัด
0.60 เพื่อให้เข้ำมำทำกำรบริหำรเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์และเช่ำ
0.24 พืน้ เพื่อตัง้ สำนักงำน โดยรำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะ
รำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย
มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน
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รายชื่อ และความสัมพันธ์

บริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
- บริษัทย่อย
- บริษัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 90 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน
จำกัด
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร
และคุณสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช) เป็ น
กรรมกำรในบริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน
จำกัด
บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ ์ จำกัด
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ผูบ้ ริหำรบริษัทฯ (คุณณยศ ปิ สญ
ั ธนะกุล)
ผูบ้ ริหำรคนสำคัญและบุคคลที่มีท่มี ี
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุน้ รวมกันใน
บริษัท เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซค์ ิดเป็ นร้อยละ
99.98 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี ้ จำกัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
-กรรมกำรบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผูบ้ ริหำรคนสำคัญ
และบุคคลที่มีท่มี ีควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือ
หุน้ รวมกันในบริษัท เอ็น แอนด์ เจ
ฮอสพิทอลลิตี ้ จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนบริษัท
บริษัท เซฟ ซีร่สี ์ จำกัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
-ผูบ้ ริหำรคนสำคัญ (คุณณยศ
ปิ สญ
ั ธนะกูล) และบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์
กับบริษัท ถือหุน้ รวมกันในบริษัท เซฟ ซีร่สี ์
จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 9.25 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท
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(ล้านบาท)

ความจาเป็ นของการทารายการ

- ค่ำบริหำรจัดกำร
- ลูกหนีก้ ำรค้ำ

1.55 บริ ษั ท เทท เอ็ น เตอร์ไ พร้ซ ์ จ ำกัด ได้ว่ ำ จ้ำ งให้บ ริษั ท
0.27 เอชเอสจี แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้เข้ำมำทำกำรบริหำร
เซอร์วิ ส อพำร์ท เม้น ท์ โดยรำยกำรดั ง กล่ ำ วเข้ำ ข่ ำ ย
ลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุนธุรกิจ
ปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำตำมสัญญำที่ตก
ลงร่วมกัน

- รำยได้ค่ำบริกำร
- ลูกหนีอ้ ่นื

0.21 บริษัททำสัญญำให้บริกำรกับ บริษัท เดลต้ำ อินฟรำ วัน
0.03 จำกัด เพื่อให้บริกำรปรึกษำโครงกำรและติดต่อประสำน
เพื่อจัดเตรียมงำนและเอกสำรต่ำงๆ โดยรำยกำรดังกล่ำว
เข้ำ ข่ ำ ยลั ก ษณะรำยกำรเกี่ ย วโยง ประเภทรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปและรำคำ
ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

- รำยกำรซือ้ อำหำร
และเครื่องดื่ม เพื่อใช้
ในกำรรับรองกำร
ประชุมหรือจัดงำน
เลีย้ งตำมวำระต่ำงๆ

0.13 บริษั ททำกำรซือ้ สิ นค้ำ จำก บริษั ท เทท เอ็ นเตอร์ไพร้ซ ์
จำกัด เพื่อใช้อำหำรและเครื่องดื่มในกำรรับรองกำรประชุม
หรือจัดงำนเลีย้ งตำมวำระต่ำงๆ โดยรำยกำรดังกล่ำวเข้ำ
ข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุน
ธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เนื่องจำกมีเงื่อ นไข
เครดิ ต ช ำระเงิ น 30 วัน ซึ่ ง เหมื อ นกับ บุค คลทั่ว ไปทุก
ประกำร

- รำยกำรซือ้ อำหำร
และเครื่องดื่ม เพื่อใช้
ในกำรรับรองกำร
ประชุมหรือจัดงำน
เลีย้ งตำมวำระต่ำงๆ

1.26 บริ ษั ท ท ำกำรซื ้อ สิ น ค้ ำ จำก บริ ษั ท เอ็ น แอนด์ เจ
ออสพิทอลลิตี ้ จำกัด เพื่อใช้อำหำรและเครื่องดื่มในกำร
รับ รองกำรประชุมหรือจัดงำนเลี ย้ งตำมวำระต่ำงๆ โดย
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภท
รำยกำรสนับ สนุนธุร กิจ ปกติ โดยมีเงื่ อ นไขกำรค้ำทั่วไป
เนื่องจำกมีเงื่อนไขเครดิตช ำระเงิน 30 วัน ซึ่งเหมือนกับ
0.92
บุคคลทั่วไปทุกประกำร

- เจ้ำหนีอ้ ่นื
- ค่ำวัสดุและ
ค่ำบริกำร
- เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
- เจ้ำหนีเ้ งินประกัน
ผลงำน

บริษัททำกำรซือ้ บริกำรจำก บริษัท เซฟ ซีร่สี ์ จำกัด ซึ่งเป็ น
ค่ ำ วัส ดุแ ละงำนบริ ก ำรเกี่ ย วกับ งำนระบบที่ ใ ช้ภ ำยใน
อำคำรและถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้ำงอำคำร โดย
0.12
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภท
2.84
รำยกำรสนับ สนุนธุร กิจ ปกติ โดยมีเงื่ อ นไขกำรค้ำทั่วไป
เนื่องจำกบริษัทมีกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำรกับบริษัท
อื่น ที่บริษัทได้มีกำรใช้บริกำร โดยอัตรำค่ำบริหำรจัดกำร
เป็ นอัตรำใกล้เคียงกับ อัตรำตลำดซึ่งเป็ นไปตำมกำรค้ำ
ปกติท่วั ไป

136.76
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รายชื่อ และความสัมพันธ์
บริษัท นำรำยณ์ภณ
ั ฑ์ จำกัด
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผูบ้ ริหำรคนสำคัญและบุคคลที่มีท่มี ี
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุน้ รวมกันใน
บริษัท นำรำยณ์ภณ
ั ฑ์ จำกัดคิดเป็ นร้อยละ
36.11 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัท เชือ้ ไพบูลย์สตีล จำกัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
-กรรมกำรบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผูบ้ ริหำรคนสำคัญ
และบุคคลที่มีท่มี ีควำมสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุน้ รวมกันในบริษัท เชือ้ ไพบูลย์สตีล
จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 22.84 ของทุน
จดทะเบียนบริษัท

บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จำกัด
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผูบ้ ริหำรคนสำคัญและบุคคลที่มีท่มี ี
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุน้ รวมกันใน
บริษัท เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจ
เม้นท์ จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนบริษัท

บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
-กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผูบ้ ริหำรคนสำคัญและบุคคลที่มีท่มี ี
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุน้ รวมกันใน
บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด คิด
เป็ นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท
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- รำยกำรซือ้ สินค้ำ
ของที่ระลึก ของขวัญ
, ของกำนัล และ
กระเช้ำปี ใหม่

- ซือ้ วัสดุก่อสร้ำง
- เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ

- รำยกำรเช่ำพืน้ ที่
อำคำร เพื่อใช้เป็ น
สำนักงำน
- เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ

- ค่ำบริหำรจัดกำร
- เจ้ำหนีอ้ ่นื

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นของการทารายการ

0.06 บริษัททำกำรซือ้ สินค้ำจำก บริษัท นำรำยณ์ภณ
ั ฑ์ เพื่อใช้
เป็ นของที่ระลึก ของขวัญ ของกำนัล และกระเช้ำปี ใ หม่
ตำมวำระโอกำสและเทศกำลต่ำง ๆ โดยรำยกำรดัง กล่ ำว
เข้ำ ข่ ำ ยลั ก ษณะรำยกำรเกี่ ย วโยง ประเภทรำยกำร
สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยรำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะ
รำยกำรเกี่ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดย
มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป เนื่องจำกมีเงื่อนไขเครดิตชำระเงิน
30 วัน ซึ่งเหมือนกับบุคคลทั่วไปทุกประกำร
62.96 บริษั ท และบริษั ท ย่ อ ยได้ส่ ัง ซือ้ วัส ดุก่ อ สร้ำ งจำก บริษั ท
5.80 เชื อ้ ไพบูล ย์ส ตีล จ ำกัด ซึ่งเป็ นวัส ดุท่ีใ ช้ใ นกำรก่อ สร้ำง
อำคำรและถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนก่อสร้ำงอำคำร โดย
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภท
รำยกำรสนับ สนุนธุร กิจ ปกติ โดยมีเงื่ อ นไขกำรค้ำทั่ วไป
เนื่องจำกบริษัทมีกำรเปรียบเทียบอัตรำวัส ดุก่อ สร้ำ งกับ
บริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีกำรใช้บริกำร โดยอัตรำค่ำบริหำร
จัดกำรเป็ นอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำตลำดซึ่งเป็ นไปตำม
กำรค้ำปกติท่วั ไป
บริษัททำสัญญำเช่ำพืน้ ที่อำคำรสำนักงำน ชัน้ 23 อำคำร
เอส เอส พี ทำวเวอร์ พืน้ ที่รวม 614.93 ตำรำงเมตร อัตรำ
2.78
ค่ำเช่ำเดือนละ 215,225 บำท (350 บำทต่อตำรำงเมตร)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นอำคำรสำนักงำนของบริษัท
โดยรำยกำรดัง กล่ ำวเข้ำ ข่ำ ยลักษณะรำยกำรเกี่ ย วโยง
0.29 ประเภทรำยกำร สนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำ
ทั่วไป เนื่องจำกบริษัทมีกำรเปรียบเทียบรำคำค่ำเช่ำอำคำร
สำนักงำนในอำคำรเดียวกันและอำคำรใกล้เคียง โดยรำคำ
เช่ำเฉลี่ยที่อ่นื อยู่ท่ี 450 บำทต่อ ตำรำงเมตร ซึ่งเป็ นรำคำที่
สูงกว่ำรำคำเช่ำเฉลี่ยที่บริษัทได้รบั
12.06 บริ ษั ท ซี เอส เอ็ ม แคปปิ ตอล พำร์ท เนอร์ส จ ำกัด
1.55 ทำสัญญำว่ำจ้ำง บริษัท ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์ โดยรำยกำร
ดัง กล่ ำ วเข้ำ ข่ ำ ยลัก ษณะรำยกำรเกี่ ย วโยง ประเภท
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
และรำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน
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รายชื่อ และความสัมพันธ์
บริษัท ทีอำร์อำร์ พรอพเพอร์ตี ้ จำกัด
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผูบ้ ริหำรคนสำคัญและบุคคลที่มีท่มี ี
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุน้ ทำงอ้อมผ่ำน
บริษัท ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม จำกัด
รวมกันในบริษัท ทีอำร์อำร์
พรอพเพอร์ตี ้ จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 45
ของทุนจดทะเบียนบริษัท
บริษัท ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม จำกัด
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- กรรมกำรบริษัทฯ (คุณจิรโมท พหูสตู ร)
ผูบ้ ริหำรคนสำคัญและบุคคลที่มีท่มี ี
ควำมสัมพันธ์กบั บริษัทถือหุน้ รวมกันใน
บริษัท ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม จำกัด คิด
เป็ นร้อยละ 20.80 ของทุนจดทะเบียน
บริษัท
บริษัท เดอะ แก๊ส แคร์รเิ ออร์ จำกัด
- เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- ผูบ้ ริหำรคนสำคัญ (คุณจิรโมท พหูสตู ร)
เป็ นกรรมกำรในบริษัท เดอะ แก๊ส
แคร์รเิ ออร์ จำกัดและบุคคลทีมี
ควำมสัมพันธ์กบั กรรมกำรถือหุน้ รวมกันใน
บริษัท เดอะ แก๊ส แคร์รเิ ออร์ จำกัด คิด
เป็ นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้ำ จำกัด
-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
-กรรมกำรบริษัทฯ
(คุณจิรโมท พหูสตู ร) ผูบ้ ริหำรคนสำคัญ
และบุคคลที่มีท่มี ีควำมสัมพันธ์กบั บริษัท
ถือหุน้ รวมกันในบริษัท ไทยรวมทุน
คลังสินค้ำ จำกัด คิดเป็ นร้อยละ 0.85 ของ
ทุนจดทะเบียนบริษัท
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ลักษณะรายการ

- ลูกหนีเ้ งินประกัน
ผลงำนตำมสัญญำ
ก่อสร้ำง
- มูลค่ำงำนก่อสร้ำง
ตำมสัญญำที่ยงั ไม่
เรียกเก็บ
- รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
- ลูกหนีก้ ำรค้ำ
- ลูกหนีเ้ งินประกัน
ผลงำนตำมสัญญำ
ก่อสร้ำง
- รำยได้ค่ำก่อสร้ำง

- รำยได้ค่ำบริกำร
- ลูกหนีอ้ ่นื

- ลูกหนีก้ ำรค้ำ
- มูลค่ำงำนก่อสร้ำง
ตำมสัญญำที่ยงั ไม่
เรียกเก็บ
- ลูกหนีเ้ งินประกัน
ผลงำนตำมสัญญำ
ก่อสร้ำง
- เงินรับล่วงหน้ำค่ำ
ก่อสร้ำง
- รำยได้ค่ำก่อสร้ำง

มูลค่า
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นของการทารายการ

0.04 บริษัทได้ทำสัญญำก่อสร้ำงอำคำร ทีอำร์ อำร์ บิลดิง้ โดย
งำนก่อ สร้ำงรวมถึงงำนโครงสร้ำง สถำปั ตย์และงำน
ระบบประกอบอำคำร โดยรำยกำรดัง กล่ ำ วเข้ำ ข่ ำ ย
0.23 ลักษณะรำยกำรเกี่ ยวโยง ประเภทรำยกำรสนับ สนุน
ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไขกำรค้ำ ทั่ ว ไป บริ ษั ท มี ก ำร
เปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำรกับบริษัทอื่ น ที่บริษัทได้มี
กำรให้บริกำร โดยอัตรำค่ำบริกำรเป็ นอัตรำใกล้เคียงกับ
4.57 อัตรำตลำดซึ่งเป็ นไปตำมกำรค้ำปกติท่วั ไป
62.05 บริษั ท ได้ท ำสัญ ญำก่ อ สร้ำ งอำคำรโรงงำนน ้ำ ตำลที่
39.02 สกลนคร ให้แก่บริษัท ไทยรุง่ เรืองอุตสำหกรรม จำกัด
โดยรำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง
ประเภทรำยกำรสนับ สนุน ธุ ร กิ จ ปกติ โดยมี เ งื่ อ นไข
172.62 กำรค้ำทั่วไป บริษัทมีกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำรกับ
บริษัทอื่น ที่บริษัทได้มีกำรให้บริกำร โดยอัตรำค่ำ บริกำร
เป็ นอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำตลำดซึ่งเป็ นไปตำมกำรค้ำ
ปกติท่วั ไป
บริษั ท ท ำสัญ ญำกำรให้บ ริก ำรกับ บริษั ท เดอะ แก๊ ส
0.36
แคร์ริเออร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนในกำรประกอบกิจ กำร
0.03
ในธุรกิจพลังงำนทดแทน เพื่อช่วยเหลือในกำรจัดหำ ซือ้
มำขำยพลังงำนทดแทนในรู ป แบบต่ำง ๆ โดยรำยกำร
ดัง กล่ ำ วเข้ำ ข่ ำ ยลัก ษณะรำยกำรเกี่ ย วโยง ประเภท
รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
บริษัทมีกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำรกับบริษัทอื่น ที่
บริษัทได้มีกำรให้บริกำร โดยอัตรำค่ำ บริกำรเป็ นอัตรำ
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดซึ่งเป็ นไปตำมกำรค้ำปกติท่วั ไป
6.10 บริษั ท ได้ทำสัญ ญำให้บ ริก ำรซ่อ มแซม ปรับ ปรุ งท่ำเรือ
3.10 สร้ำงบ้ำนพักคนงำนและปรับปรุ งถนนภ่ำยในท่ำเรือ โดย
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยลักษณะรำยกำรเกี่ยวโยง ประเภท
รำยกำรสนับ สนุนธุร กิจ ปกติ โดยมีเงื่ อ นไขกำรค้ำทั่วไป
2.89 บริษั ทมีกำรเปรียบเทียบอัตรำค่ำบริกำรกับ บริษัทอื่ น ที่
บริษั ทได้มีกำรให้บ ริกำร โดยอัตรำค่ำ บริกำรเป็ น อัต รำ
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดซึ่งเป็ นไปตำมกำรค้ำปกติท่วั ไป
1.79
11.45
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9.2.2) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของการทารายการระหว่างกัน
บริษัทได้ดำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวังในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท และ
ของผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้อง โดยรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็ นไปตำมหลักกำร/เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปของ
ธุรกิจ ได้กระทำอย่ำงยุตธิ รรม ตำมรำคำตลำดและเป็ นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำ รวมทัง้ เป็ นรำคำเดียวกับกำรทำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก โดยบริษัทพิจำรณำอนุมตั ิรำยกำรต่ำงๆ เช่นเดียวกับกรณีลกู ค้ำทั่วไป
ทั้ง นี ้ รำยกำรระหว่ำงกัน จะได้รบั กำรพิ จำรณำภำยในกรอบจริย ธรรมที่ ดี และภำยใต้ข ้อ ก ำหนดของตลำด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนกำรเปิ ด เผยข้อ มูล ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ท ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ มีควำมเป็ นอิสระตำมหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนที่กำกับดูแล โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันเป็ นรำยกำรค้ำลักษณะปกติ เป็ นรำคำเดียวกับกำรทำร ำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก และมีกำรดำเนินกำรขออนุมตั ิและเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศเป็ นไปหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงเพียงพอแล้ว
9.2.3) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริ ษั ท ให้ค วำมส ำคัญ ในกำรพิ จ ำรณำรำยกำรระหว่ำ งกัน โดยจัด มำตรกำรอนุมัติ ร ำยกำรให้เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ ประกำศจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอย่ำงเคร่งครัด ทัง้ นี ้ ต้องได้รบั พิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำ
เห็นชอบกับกำรทำรำยกำรดังกล่ำวดัวย สำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในวำระที่มีกรรมกำรที่มีสว่ นเสีย กรรมกำร
ท่ำนนัน้ จะไม่เข้ำร่วมและไม่มีสทิ ธิในกำรออกเสียงในวำระนัน้ ๆ เพื่อให้ที่ประชุมอภิปรำยและลงมติดว้ ยควำมอิสระ
9.2.4) นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตเป็ นไปตำมกำรดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท โดยมีนโยบำยและขัน้ ตอน ต่ำงๆ
เป็ นไปและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำยหลักเกณฑ์ ประกำศจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงเคร่งครัด ในเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน รวมทัง้ กำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ทัง้ นี ้ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทได้คำนึงถึง ควำมสมเหตุสมผลของ
กำรทำรำยกำร ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท และของผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องเป็ นสำคัญ
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3)
งบการเงิน
Financial Report

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่ น
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู ้ ับเหมาช่วง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-ไม่หมุนเวียน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
4, 6
4, 7
4, 8
4
9
10

4
11
8
13
14
15
16
35
21

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

338,282,200
1,727,232,151
537,777,427
72,415,287
1,335,761,271
121,725,275
125,245,524
4,258,439,135

638,059,322
1,516,060,291
918,847,063
66,339,410
829,669,567
103,623,953
169,316,327
72,841
4,241,988,774

234,124,643
1,726,272,541
530,611,129
68,278,524
1,335,761,271
84,400,000
120,723,782
125,245,524
4,225,417,414

542,710,098
1,515,197,223
913,915,395
57,223,213
829,669,567
76,000,000
102,822,330
169,316,327
4,206,854,153

631,439,777
123,420,152
508,797,639
3,071,718,472
1,026,594,659
7,119,993
192,747,122
21,894,784
2,883,962
20,447,271
5,607,063,831
9,865,502,966

623,922,637
650,510,178
529,825,492
3,266,356,966
1,002,783,513
6,544,244
172,337,247
27,558,282
60,819,287
21,252,241
6,361,910,087
10,603,898,861

631,439,777
1,531,981,600
126,520,543
7,125,008
548,396,291
439,478,988
6,767,149
177,751,096
1,893,750
2,883,963
9,489,230
3,483,727,395
7,709,144,809

623,922,637
1,469,331,650
653,610,570
7,104,445
618,022,752
480,904,158
6,306,100
159,994,461
7,557,250
60,819,287
10,696,660
4,098,269,970
8,305,124,123

1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี - สุ ทธิ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ส่ วนของหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมาช่วง
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอออกใบกากับภาษี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินมัดจารับจากลูกค้า
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

4, 17
4, 18
4
20

222,574,015
353,773,532
600,000
152,006,807

370,799,436
675,267,158
185,048,969

214,407,153
335,793,340
-

364,761,182
656,220,511
-

4, 15

37,285,768
291,588

35,178,606
283,408

37,009,287
-

34,738,721
-

22
4, 8
4, 19

5,730,649
216,880,806
315,868,979
87,613,623
14,942,299
38,037,580
1,445,605,646

17,980,488
381,929,362
374,812,980
102,567,378
10,756,280
34,144,469
2,188,768,534

5,634,430
216,880,806
315,868,979
87,613,623
14,942,299
5,003,348
1,233,153,265

17,980,488
381,929,362
374,812,980
102,567,378
10,756,280
7,488,135
1,951,255,037

20
4, 15
21

1,383,026,685
648,767,385
2,419,612

1,447,195,469
567,935,682
3,249,178

189,660,235
-

204,451,309
-

22
23

194,855,171
35,228,239
5,261,173
2,269,558,265
3,715,163,911

185,270,364
33,566,492
11,267,833
2,248,485,018
4,437,253,552

186,783,663
31,537,839
407,981,737
1,641,135,002

177,296,195
29,876,092
411,623,596
2,362,878,633

23

2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่ น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นทุนซื้ อคืน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนต่าจากการเปลี่ ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
สารองหุ ้นทุนซื้ อคืน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

25

25

12

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

1,600,000,000
1,600,000,000
(22,899,616)

1,600,000,000
1,600,000,000
(22,899,616)

1,600,000,000
1,600,000,000
(22,899,616)

1,600,000,000
1,600,000,000
(22,899,616)

23,744

23,744

23,744

23,744

(6,869,861)

(6,869,861)

-

-

160,000,000
22,899,616
3,519,907,091
327,753,730
5,600,814,704
549,524,351
6,150,339,055

160,000,000
22,899,616
3,521,947,903
321,740,018
5,596,841,804
569,803,505
6,166,645,309

160,000,000
22,899,616
3,980,232,333
327,753,730
6,068,009,807
6,068,009,807

160,000,000
22,899,616
3,860,481,728
321,740,018
5,942,245,490
5,942,245,490

9,865,502,966

10,603,898,861

7,709,144,809

8,305,124,123

3

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

4,964,537,379

7,623,868,989

4,964,537,379

7,623,868,989

270,209,277

308,167,281

25,356,027

40,584,725

3,840,998

1,687,438

3,840,998

1,514,291

947,479

5,403,481

3,084,331

7,593,400

รายได้อื่น

74,365,085

48,990,944

69,361,128

32,661,300

รวมรำยได้

5,313,900,218

7,988,118,133

5,066,179,863

7,706,222,705

ต้นทุนการก่อสร้าง

4,405,238,059

7,002,794,189

4,405,238,059

7,002,794,189

ต้นทุนการให้บริ การ

317,015,702

330,914,011

57,412,796

67,277,319

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

33,329,967

31,428,225

20,781,759

18,467,998

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

360,305,834

268,443,475

267,896,085

168,950,388

2,342,800

29,067,653

2,342,800

29,067,654

75,545,412

81,703,924

9,052,070

10,592,994

5,193,777,774

7,744,351,477

4,762,723,569

7,297,150,542

รำยได้
รายได้ค่าก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริ การ
กาไรจากการจาหน่ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน
รายได้ดอกเบี้ย

ค่ำใช้ จ่ำย

ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

10

กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

29

-

(57,519)

-

-

120,122,444

243,709,137

303,456,294

409,072,163

56,206,167
63,916,277

59,921,193
183,787,944

56,431,896
247,024,398

55,941,698
353,130,465

4

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :ผลกาไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

4

7,517,140

(195,445,645)

7,517,140

(195,445,645)

ผลกาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้

22

-

8,920,966

-

8,332,894

ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

29

(1,503,428)

37,422,550

(1,503,428)

37,422,550

6,013,712

(149,102,129)

6,013,712

(149,690,201)

6,013,712

(149,102,129)

6,013,712

(149,690,201)

69,929,989

34,685,815

253,038,110

203,440,264

125,232,981

239,823,297

247,024,398

353,130,465

(61,316,704)
63,916,277

(56,035,353)
183,787,944

247,024,398

353,130,465

131,246,693

90,547,228

253,038,110

203,440,264

(61,316,704)
69,929,989

(55,861,413)
34,685,815

253,038,110

203,440,264

0.08

0.15

0.16

0.22

รวมรำยกำรทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน) :ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรสำหรับปี

12

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม :ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้ น
ขั้นพื้นฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

30

5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่แสดงไว้

1,600,000,000

ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชีใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

1,600,000,000
31

ทุนหุน้ ซื้อคืน

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

ส่ วนต่าจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่ วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั ย่อย

(22,899,616)

23,744

(6,869,861)

(22,899,616)

23,744

(6,869,861)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารอง
สารอง
ยังไม่ได้
ตามกฎหมาย
หุน้ ทุนซื้อคืน
จัดสรร
160,000,000
160,000,000

22,899,616
22,899,616

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกาไร(ขาดทุน) จากการ
รวม
วัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
เงินลงทุน
องค์ประกอบอื่น
พนักงานที่กาหนดไว้
ในตราสารทุน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

3,409,801,632

-

(7,483,614)

-

478,096,534

3,402,318,018

-

(127,273,859)

-

-

-

-

478,096,534

478,096,534
478,096,534
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ใหญ่

ส่ วนของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

5,641,052,049

598,994,368

6,240,046,417

(7,483,614)
5,633,568,435
(127,273,859)

598,994,368
-

(7,483,614)
6,232,562,803
(127,273,859)

การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุน้ บริ ษทั

31

7,080,447

(7,080,447)
7,080,447
-

1,600,000,000

(22,899,616)

23,744

(6,869,861)

160,000,000

22,899,616

239,823,297
3,521,947,903

1,600,000,000

(22,899,616)

23,744

(6,869,861)

160,000,000

22,899,616

3,521,947,903

-

(127,273,793)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,080,447)

-

26,670,550
-

26,670,550
-

(156,356,516)
321,740,018

(149,276,069)
321,740,018

90,547,228
5,596,841,804

(55,861,413)
569,803,505

34,685,815
6,166,645,309

321,740,018

321,740,018

5,596,841,804

569,803,505

6,166,645,309

-

-

(127,273,793)

-

(127,273,793)

การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
โดยอานาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,600,000,000

(22,899,616)

23,744

(6,869,861)

160,000,000

22,899,616

125,232,981
3,519,907,091

-

6,013,712
327,753,730

6,013,712
327,753,730

131,246,693
5,600,814,704

41,037,550

41,037,550

(61,316,704)
549,524,351

69,929,989
6,150,339,055

6

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่แสดงไว้
ผลกระทบของการนามาตรฐานบัญชี ใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ บริ ษทั
โอนไปกาไร(ขาดทุน)สะสม
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ บริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31

31

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
1,600,000,000
1,600,000,000
1,600,000,000

หุน้ ทุนซื้อคืน
(22,899,616)
(22,899,616)
(22,899,616)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
23,744
23,744
23,744

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
160,000,000
160,000,000
160,000,000

สารอง
หุน้ ทุนซื้อคืน
22,899,616
22,899,616
22,899,616

1,600,000,000
1,600,000,000

(22,899,616)
(22,899,616)

23,744
23,744

160,000,000
160,000,000

22,899,616
22,899,616

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลกำไร(ขำดทุน) จำกกำร
รวม
ยังไม่ได้
วัดมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์
เงินลงทุน
องค์ประกอบอื่น
จัดสรร
พนักงำนที่กำหนดไว้
ในตราสารทุน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
3,635,442,421
478,096,534
478,096,534
(7,483,614)
3,627,958,807
478,096,534
478,096,534
(127,273,859)
6,666,315
(6,666,315)
(6,666,315)
353,130,465
6,666,315
(156,356,516)
(149,690,201)
3,860,481,728
321,740,018
321,740,018
3,860,481,728
(127,273,793)
247,024,398
3,980,232,333

-

321,740,018
6,013,712
327,753,730

321,740,018
6,013,712
327,753,730

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
5,873,562,699
(7,483,614)
5,866,079,085
(127,273,859)
203,440,264
5,942,245,490
5,942,245,490
(127,273,793)
253,038,110
6,068,009,807

7

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี

63,916,277

183,787,944

247,024,398

353,130,465

ปรับรายการที่กระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
โอนกลับค่าเผือ่ ผลขาดทุนลูกหนี้ การค้า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนลูกหนี้การค้า

-

(711,142)

-

(711,142)

681,053

27,834,227

681,053

27,834,227

342,098,292

385,876,758

163,170,187

200,401,140

ดอกเบี้ยรับ

(947,479)

(5,403,481)

(3,084,331)

(7,593,400)

ดอกเบี้ยจ่าย

75,545,412

81,703,924

9,052,070

10,592,994

ขาดทุนจากการตัดบัญชีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

16,770,584

5,108

16,508,503

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

(19,237,912)

(1,834,602)

(19,237,912)

(1,661,333)

ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์

15,396,915

147,164

15,396,915

147,042

(5,541,587)

(3,700,262)

(5,445,045)

(3,692,931)

276,930

(3,946,850)

-

-

-

57,519

-

-

72,840

-

-

-

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

-

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(กาไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาว
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกัน
ผลงานก่อสร้าง (โอนกลับ)

13,654,341

15,053,940

13,654,342

15,053,940

1,661,747

1,666,134

1,661,747

1,666,134

ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

32,378,541

35,675,993

29,971,160

33,247,284

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

56,206,167

59,921,193

56,431,896

55,941,698

592,932,121

776,133,567

525,784,983

684,356,118

381,069,636

(51,586,874)

383,304,265

(56,204,640)

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(7,118,586)

40,200,905

(12,219,785)

12,662,261

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

20,903,686

222,737,390

20,903,686

222,737,390

สิ นค้าคงเหลือ

(18,101,322)

30,381,391

(17,901,452)

30,443,613

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผรู้ ับเหมาช่วง

44,070,803

209,810,901

44,070,803

209,810,901

804,971

1,120,672

1,207,430

288,650

เจ้าหนี้การค้า

(148,225,420)

(21,763,349)

(150,354,029)

(13,364,778)

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

(165,048,556)

(253,508,693)

(165,048,556)

(253,508,693)

ประมาณการหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้ อง (โอนกลับ)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้า

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกากับภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

(14,953,755)

(15,479,078)

371,240

(164,552)

(58,944,001)

29,616,740

(58,944,001)

29,616,740

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(321,260,168)

325,347,862

(320,427,172)

335,023,122

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(2,484,787)

180,096

(2,484,787)

180,096

จ่ายชาระประมาณการหนี้สินจากต้นทุนในการแก้ไขงานก่อสร้ าง

(9,468,323)

(14,552,302)

(9,468,322)

(14,552,302)

จ่ายชาระประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

(35,043,573)

(43,662,786)

(32,829,750)

(43,577,354)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

259,503,966

1,234,811,890

190,639,558

1,128,432,046

จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

(154,578,258)

(172,214,916)

(150,979,110)

(169,165,679)

รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

116,802,141

เงินมัดจารับจากลูกค้า
เงินประกันผลงานจากผูร้ ับเหมาช่วง

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

-

(14,953,755)
-

116,713,973

(15,479,078)
-

-

221,727,849

1,062,596,974

156,374,421

959,266,367

1,403,772

4,963,781

3,662,388

7,261,215

เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(1,364,845,420)

(2,740,120,882)

(1,274,845,420)

(903,138,143)

เงินสดรับจากสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1,159,215,146

1,836,982,738

1,069,215,146

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

-

ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(62,649,950)

(66,641,950)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(8,400,000)

22,000,000

เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว

-

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
การได้มาในสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

191,715

-

191,715

5,663,498

25,242,496

5,663,500

25,242,500

(45,912,968)

(71,653,030)

(32,804,590)

(55,944,180)

(1,420,957)

(6,956,132)

-

(73,509)

-

-

(3,967,131)
-

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(4,507,372)

(5,781,907)

(4,246,531)

(5,721,907)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

19,803,036

4,037,268

19,803,036

3,524,357

(230,601,265)

(953,167,462)

(284,602,421)

(977,193,524)

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

9

บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

(60,395,596)
(127,273,793)
600,000

(68,256,815)
(127,273,859)
-

(100,000,000)

(183,722,284)

(44,871,867)

(45,292,297)

(44,031,592)

(44,890,433)

เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

41,037,550
(290,903,706)
(299,777,122)
638,059,322
338,282,200

26,670,550
(397,874,705)
(288,445,193)
926,504,515
638,059,322

(180,357,455)
(308,585,455)
542,710,098
234,124,643

(182,757,286)
(200,684,443)
743,394,541
542,710,098

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเพิ่มขึ้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

110,316,302
4,192,000
431,280

11,985,542
-

26,887,804
4,192,000
431,280

10,743,192
-

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
ประกอบด้วย:
เงินสดย่อย
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
รวม

274,619
494,678
28,361,850
308,067,023
1,084,030
338,282,200

294,308.00
495,412.00
20,916,484.00
615,372,123.00
980,995.00
638,059,322

28,887
23,023,813
209,987,913
1,084,030
234,124,643

162,586
12,821,289
528,745,228
980,995
542,710,098

เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(9,052,070)
(127,273,793)
-

(10,592,994)
(127,273,859)
-

10

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ซิ นเท็ค คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหำชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่ อยู่จดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่ 555/7-11 ซอยสุ ขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุ ขุมวิท แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนำ กรุ งเทพมหำนคร และมี
สำนักงำนสำขำแห่งที่หนึ่งตั้งอยูเ่ ลขที่ 61 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2536
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั ซึ่งถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(ร้ อยละของทุนชำระแล้ ว)
30.78

กลุ่มพหูสูตร

บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิ จหลักเกี่ ยวกับรับเหมำก่ อสร้ ำง และธุ รกิ จพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์เพื่อบริ กำรห้องพัก หรื อเซอร์ วิส
อพำร์ทเม้นท์
รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

ชื่ อกิจการ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยทางตรง
1) บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จำกัด

เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์หรื อพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้เช่ำ

2) บริ ษทั แนเชอรัล วิลล์
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3) บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
พำร์ทเนอร์ส จำกัด
4) บริ ษทั เจที เทน จำกัด *
5) บริ ษทั พีที ทรี แลนด์ จำกัด *
6) บริ ษทั เอ เอ็น 8 จำกัด *
7) บริ ษทั เอสเอชจี แมเนจเม้นท์
จำกัด

บริ หำรบุคลำกรสำหรับโรงแรม
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์และ
อสังหำริ มทรัพย์อื่นๆ
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์หรื อพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้เช่ำ
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์หรื อพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้เช่ำ
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์หรื อพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้เช่ำ
เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์หรื อพัฒนำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อให้เช่ำ
บริ หำรธุรกิจโรงแรม และ
ธุรกิจบริ กำร

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

ไทย

68.00

68.00

ไทย

99.97

99.97

ไทย

60.00

60.00

ไทย

84.98

84.98

ไทย

79.98

79.98

ไทย

79.90

79.90

ไทย

70.00

70.00
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ชื่ อกิจการ
8) บริ ษทั เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด *

ลักษณะธุรกิจ
บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำ จัดซื้อ
จัดจ้ำง ติดตั้ง งำนระบบสุขำภิบำล
ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำและ
ระบบปรับอำกำศ

ประเทศที่
กิจการจัดตั้ง
ไทย

บริษัทถือหุ้นร้ อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
90.00
90.00

* ยังไม่ได้เริ่ มดำเนินงำนเชิงพำณิ ชย์
2

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบกำรเงิ นนี้ จัดทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บัติทำงกำรบัญชี ที่ประกำศใช้โดย
สภำวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ฯ (“สภำวิ ช ำชี พ บั ญ ชี ” ) กฎระเบี ย บและประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบกำรเงิ นรวมประกอบด้วยงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่ำ “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ย
ของกลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริ ษทั กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับกิจกำรนั้นและมีควำมสำมำรถในกำรใช้อำนำจเหนื อกิจกำรนั้นทำให้เกิ ด
ผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวม นับแต่
วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
ณ วันที่ ซ้ื อส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุม กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอำนำจควบคุมตำมอัตรำส่ วน
ได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มำจำกผูถ้ ูกซื้อ
กำรเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ที่ไม่ทำให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอำนำจกำรควบคุมจะบันทึก
บัญชีโดยถือเป็ นรำยกำรในส่ วนของเจ้ำของภำยใต้ “ส่ วนต่ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย”
(โปรดสังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12)
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กำรสูญเสี ยกำรควบคุม
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยนั้นออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมและส่ วนประกอบอื่นในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนั้น กำไร
หรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรสูญเสี ยกำรควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยเดิม
ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่สูญเสี ยกำรควบคุม
บริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนที่บนั ทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงิ นลงทุนที่ บนั ทึ กตำมวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและ
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจกำรที่กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญโดยมีอำนำจเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
นโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบำยดังกล่ำว กำรร่ วมค้ำ
เป็ นกำรร่ วมกำรงำนที่กลุ่มบริ ษทั มีกำรควบคุมร่ วมในงำนนั้น โดยมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกำรร่ วมกำรงำนนั้น
มำกกว่ำกำรมีสิทธิในสิ นทรัพย์และภำระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับกำรร่ วมกำรงำนนั้น
ส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำบันทึกบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกด้วยรำคำทุน ซึ่ง
รวมถึงต้นทุนกำรทำรำยกำร ภำยหลังจำกรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก ส่ วนแบ่งกำไรหรื อขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นของเงินลงทุนที่บนั ทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึกในงบกำรเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริ ษทั
สูญเสี ยควำมมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อกำรควบคุมร่ วม
กำรตัดรำยกำรในงบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือและรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่งเป็ นผลมำจำก
รำยกำรระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตัดรำยกำรในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งซึ่ งเป็ นผลมำจำก
รำยกำรกับบริ ษทั ร่ วมและกิจกำรที่ควบคุมร่ วมกันถูกตัดรำยกำรกับเงินลงทุนเท่ำที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิจกำร
ที่ถูกลงทุนนั้น ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งถูกตัดรำยกำรในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง แต่เท่ำที่เมื่อไม่มี
หลักฐำนกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
2.3 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้
เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำ
ซึ่ ง ควำมไม่ แน่ น อนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ม บริ ษทั ติ ดตำม
ควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำร
หนี้ สินและหนี้ สินที่ อำจเกิ ดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำงๆ
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่า งปี กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง จ านวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี
ที่ เ ริ่ มในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2564 มาถื อ ปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ
การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระส าคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้
สาหรั บงบการเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้มาตรฐาน
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วมาถื อ ปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระส าคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
2.5 เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบกำรเงินนี้จดั ทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม ยกเว้นรำยกำรดังต่อไปนี้
รำยกำร
เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนตามโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 22
2.6 สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำและแสดงหน่ วยเงิ นตรำเป็ นเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลที่ ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
ข้อมูลทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปั ดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่อให้แสดงเป็ นหลักล้ำนบำท เว้นแต่ที่ระบุ
ไว้อย่ำงอื่น
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2.7 การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินนี้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร
และข้อสมมติหลำยประกำร ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี และกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงต่อเนื่ อง กำรปรับประมำณกำร
ทำงบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
2.7.1 การใช้ดุลยพินิจ
ข้อมูลเกี่ ยวกับกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกนโยบำยกำรบัญชี ซึ่ งมีผลกระทบที่ มีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินที่
รับรู ้ในงบกำรเงิน ประกอบด้วยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2.7.2 ข้อสมมติ และควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สาคัญ ซึ่ งมีความเสี่ ยงอย่างมีนยั สาคัญที่
เป็ นเหตุให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งจานวนเงิ นที่ รับรู ้ในงบการเงิ น ประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และการใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของ
เงิ นเดื อน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตรา
มรณะ และอัตราทุพพลภาพ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23
ประมาณการต้น ทุ น โครงการก่ อ สร้ า ง ประมาณการ
หนี้สินของต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกัน
ผลงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34
ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน เมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญ และเป็ นระยะเวลานาน การที่จะสรุ ปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ประมาณการต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้าง และนามา
ค านวณจ านวนและมู ล ค่า วัส ดุ ก่อ สร้ า งที่ ต ้อ งใช้ใ นโครงการดังกล่ า ว รวมถึ ง ค่ า แรง ค่ า โสหุ ้ย ที่ ต ้อ งใช้ใ นการ
ให้บริ การก่อสร้างจนเสร็ จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และ
ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจที่ จะทาการทบทวนประมาณการต้นทุ นอย่างสม่ าเสมอ และทุ กคราว
ที่ตน้ ทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากประมาณการต้นทุนอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ประมาณการต้นทุนในการแก้ไขงานในช่วงรับประกันผลงาน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต้นทุ นในการแก้ไขงานในช่ วงรั บประกันผลงานก่ อสร้ างแต่ ล ะ
โครงการจากประมาณการต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหน้าของการก่อสร้าง ต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริ ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และสภาวะการณ์ปัจจุบนั
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินบาเหน็จและเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามนโยบาย
ของบริ ษทั และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถื อว่าเงินบาเหน็จและเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงาน
หนี้ สิ น โครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานประมาณการขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งต้อ งอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงิ นเดือน อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน อัตรามรณะ และอัตราทุพพลภาพ
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้ว และเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจึ งไม่ได้บนั ทึ กประมาณการหนี้ ดงั กล่าว ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.8 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
นโยบำยกำรบัญ ชี แ ละกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ของกลุ่ ม บริ ษทั /บริ ษ ัทหลำยข้อ ก ำหนดให้มี ก ำรวัด มู ล ค่ำ ยุติ ธ รรมทั้ง
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท/บริ ษทั ก ำหนดกรอบแนวคิ ดของกำรควบคุ ม เกี่ ยวกับกำรวัดมู ลค่ำ ยุติธ รรม กรอบแนวคิ ดนี้ ร วมถึ ง
ผูป้ ระเมินมูลค่ำซึ่ งมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมที่ มีนัยสำคัญ รวมถึงกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 3 และรำยงำนโดยตรงต่อผูบ้ ริ หำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงิน
กลุ่ ม ผูป้ ระเมิ น มู ล ค่ำ มี ก ำรทบทวนข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ำมำรถสัง เกตได้ และปรั บ ปรุ ง กำรวัด มู ล ค่ำ ที่ มี นัย ส ำคัญ อย่ำง
สม่ ำเสมอ หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลจำกบุคคลที่สำมเพื่อวัดมูลค่ำยุติธรรม เช่น รำคำจำกนำยหน้ำ หรื อกำรตั้งรำคำ กลุ่ม
ผูป้ ระเมิ น ได้ป ระเมิ น หลักฐำนที่ ไ ด้ม ำจำกบุ ค คลที่ สำมที่ ส นับ สนุ น ข้อ สรุ ป เกี่ ย วกับ กำรวัด มู ล ค่ ำ รวมถึ ง กำร
จัดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมว่ำเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเหมำะสม
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ประเด็นปั ญหำของกำรวัดมูลค่ำที่มีนยั สำคัญจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ให้มำกที่สุดเท่ำที่
จะทำได้มูลค่ำยุติธรรมเหล่ำนี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่ มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ได้มำจำกรำคำ)
สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลสำหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ ไม่ได้มำจำกข้อมูลที่ สังเกตได้ (ข้อมูลที่
ไม่สำมำรถสังเกตได้)
หำกข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่
แตกต่ำงกัน กำรวัดมูลค่ำโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภำพรวมในระดับเดียวกันตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่ำสุดที่มีนยั สำคัญสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยรวม
กลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ำรโอนระหว่ำ งล ำดับ ชั้น ของมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรม ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนที่ เ กิ ด
กำรโอนขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม อยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินดังต่อไปนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 32

กำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
กำรวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เครื่ องมือทำงกำรเงิน

2.9 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนและส่ วนแบ่ง
ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหนึ่ งแห่ ง ที่ บนั ทึ กบัญชี เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตำมวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นจำนวน
0.07 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม โดยใช้ขอ้ มูลจำกงบกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมนั้นที่จดั ทำโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้ง บริ ษทั
ไม่มีภำระค้ ำประกันใดตำมกฎหมำยแก่บริ ษทั ร่ วมนั้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้บนั ทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว เป็ นจำนวน 10 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ได้ตดั จำหน่ ำยเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิ จกำรเนื่ องจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวชำระบัญชี เสร็ จสิ้ นแล้ว และรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ ำยเงิ นลงทุ นใน
บริ ษ ัท ร่ ว มดังกล่ ำวสำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธัน วำคม 2564 เป็ นจ ำนวน 0.07 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิ น รวม ตำม
รำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10

17

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
3

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ถือปฏิบตั ิโดยสม่ำเสมอสำหรับงบกำรเงินทุกรอบระยะเวลำที่รำยงำน
3.1

เงินตราต่ างประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่รำยงำน แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจำกรำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่ งบันทึกตำมเกณฑ์รำคำ
ทุนเดิมแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงวดบัญชีน้ นั

3.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝำกธนำคำรประเภท
เผื่อเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถำมถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหำเงินในงบกระแสเงินสด

3.3

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ค่ำเผื่อผลขำดทุนกลุ่มบริ ษทั ใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ที่ 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่ งกำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ตลอดอำยุหนี้และรับรู ้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจัดกลุ่มตำมวันที่ครบกำหนดชำระ อัตรำควำมเสี ยหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบั
ประวัติกำรชำระเงิ นและข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตในอดี ตซึ่ งมีกำรปรั บเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบันและกำร
คำดกำรณ์ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั จจัยทำงเศรษฐกิจมหภำคที่มีผลต่อควำมสำมำรถของลูกค้ำในกำรชำระหนี้
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3.4

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือเป็ นวัสดุก่อสร้ำง ได้แก่ เหล็กเส้น และวัสดุก่อสร้ำงอื่น วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ อะไหล่และวัสดุอื่น ๆ วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนถัวเฉลี่ยหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ต้นทุนของสิ นค้ำคำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยรำคำทุนที่ซ้ื อ และต้นทุนอื่น
เพื่อให้สินค้ำอยูใ่ นสถำนที่และสภำพปั จจุบนั
มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ เป็ นกำรประมำณรำคำที่ จะขำยได้จำกกำรด ำเนิ นธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ ำ ใช้จ่ำ ยที่ จำเป็ น
โดยประมำณในกำรขำย

3.5

สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา/หนีส้ ินทีเ่ กิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำรับรู ้เมื่อมีรำยได้ที่รับรู ้สะสมที่เกินกว่ำจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปั จจุบนั และ
จะบันทึ กค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจำกสัญญำสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่ อ ำจ
เกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกค้ำไม่ได้ สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้กำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิ
ที่จะได้รับชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข เช่น เมื่อกิจกำรได้ให้บริ กำรเสร็ จสิ้นและลูกค้ำรับมอบงำน
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินที่ เกิ ดจากสัญญารับรู ้เมื่อจานวนเงิ นที่ เรี ยกเก็บจากลูกค้าจนถึงปั จจุบนั ที่เกิ นกว่ารายได้ที่รับรู ้สะสม โดย
กิจการยังมีภาระที่ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั
ได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น

3.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในและบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อมูลค่ำ
เงินลงทุนลดลง ส่วนกำรบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย

3.7

สินทรัพย์ และหนีส้ ินทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
รายการที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อผ่านกาไรหรื อขาดทุน) และ
รายการที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริ ษทั ต้องจัดประเภทรายการใหม่สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงโมเดล
ธุรกิจในการบริ หารสิ นทรัพย์เหล่านั้น
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ตราสารทุนสามารถจาแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่
การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุ น (FVPL) หรื อการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่ไม่ได้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนการทารายการซึ่ ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรื อการออกสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินนั้น ต้นทุนการทารายการ
ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนนั้นรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ งประกอบด้วยอนุ พนั ธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงิ นสดที่ เกิ ดจากสิ นทรั พย์
ทางการเงินนั้นเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรื อไม่ (Solely Payments of Principal and Interest)
การวัด มู ล ค่ า ในภายหลัง ของตราสารหนี้ ขึ้ น อยู่กับ โมเดลทางธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการจัด การสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถ
ทาได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทตราสารหนี้ของกลุ่มบริ ษทั
ราคาทุ น ตัด จาหน่ า ย – สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ต้อ งวัดมู ล ค่า ด้ว ยราคาทุ นตัดจาหน่ า ยเมื่ อกลุ่ มบริ ษทั
ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพือ่
รับกระแสเงิ นสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นซึ่ งทาให้เกิ ดกระแส
เงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของเงิ นต้นในวันที่ กาหนดไว้ รายได้
ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคานวณโดยใช้วธิ ีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กาไรหรื อขาดทุน
ที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู ้โดยตรงในกาไรหรื อขาดทุนและแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น
พร้อมกับกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็ นกาไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) – สิ นทรัพย์ทางการเงิ นต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงิ นสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรั พย์ทางการเงิ น และข้อกาหนดตาม
สัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งทาให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินรับรู ้ผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกาไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงิน กาไร
หรื อขาดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากาไร
หรื อขาดทุน และแสดงรายการในกาไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
ต้องคานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง รายการขาดทุ นจากการด้อยค่าแสดงเป็ นรายการแยก
ต่างหากในงบกาไรขาดทุน
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มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน (FVPL) – สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่ อนไขการวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุ นตัดจาหน่ ายหรื อ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติ ธรรมผ่านก าไรหรื อขาดทุ น กาไรหรื อ
ขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่า FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน และแสดงรายการสุ ทธิ ใน
กาไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
เงินปั นผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนโดยแสดงรายการเป็ นรายได้อื่นเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ
ที่จะได้รับเงินปั นผล
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ นกาไร/(ขาดทุน)อื่น
ในงบกาไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่
วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ายุติธรรม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินและส่วนของเจ้าของ
เครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกต้องจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อตราสารทุนโดยพิจารณา
ภาระผูกพันตามสัญญา
-

หากกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาที่ จะต้องส่ งมอบเงิ นสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิ นอื่นให้กบั
กิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชาระหรื อเลื่อนการชาระออกไปอย่างไม่มีกาหนดได้น้ นั เครื่ องมือ
ทางการเงินนั้นจะจัดประเภทเป็ นหนี้ สินทางการเงิน เว้นแต่วา่ การชาระนั้นสามารถชาระโดยการออก
ตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั เองด้วยจานวนตราสารทุนที่คงที่ และเปลี่ยนกับจานวนเงินที่คงที่

-

หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรื อสามารถเลื่อนการชาระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็ นตราสารทุน

ในการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าของหนี้ สินทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั
จัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการ
เงินบางรายการ
การรับรู ้รายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั
เป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินนั้น การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ทางการเงินตามวิธี
ปกติตอ้ งรับรู ้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็ นวันที่กลุ่มบริ ษทั ตกลงที่จะซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทางการเงินจะ
ถูกตัดรายการเฉพาะเมื่ อสิ ทธิ ตามสัญญาที่ จะได้รับกระแสเงิ นสดจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหมดอายุ หรื อเมื่อ
กลุ่มบริ ษทั โอนสิ นทรัพย์ทางการเงิ น และเป็ นการโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบ
ทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั ประเมิ นข้อมูลคาดการณ์ อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น ที่
เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น ที่ วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายและ FVOCI วิธีการประเมินการด้อยค่าที่
เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ความเป็ นสาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) ใน
การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
3.8

อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ได้แก่ อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรื อจำกมูลค่ำ
ที่เพิ่มขึ้นหรื อทั้งสองอย่ำง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรื อใช้ในกำรผลิตหรื อจัดหำสิ นค้ำหรื อให้บริ กำร
หรื อใช้ในกำรบริ หำรงำน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ต้นทุนรวมค่ำใช้จ่ำยทำงตรงเพื่อให้ได้มำซึ่ งอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรก่อสร้ำงที่กิจกำรก่อสร้ำงเอง
รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น เพื่อให้อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยูใ่ นสภำพ
พร้อมใช้รวมถึงต้นทุนกำรกูย้ มื
ค่ำเสื่ อมรำคำจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน ซึ่ งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารชุด
ส่วนปรับปรุ งอาคารชุด
เครื่ องตกแต่ง

20 -28
5 - 10
3-5

ปี
ปี
ปี

บริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน
3.9

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
กำรรับรู ้และกำรวัดมูลค่ำ
สิ นทรัพย์ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของกิจกำร
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงที่เกี่ ยวข้องกับกำรได้มำของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่กิจกำร
ก่อสร้ำงเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสิ นทรัพย์
เพื่ อ ให้สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ใ นสภำพที่ พ ร้ อ มจะใช้ง ำนได้ต ำมควำมประสงค์ ต้น ทุ น ในกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำ ย
กำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์และต้นทุนกำรกูย้ มื
ส่ วนประกอบของรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์แต่ละรำยกำรที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันต้องบันทึก
แต่ละส่วนประกอบที่มีนยั สำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
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กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำร
จำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง
ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของมูลค่ำตำมบัญชี ของรำยกำรที่ ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ ถ้ำมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำก
รำยกำรนั้น และสำมำรถวัด มู ล ค่ ำ ต้น ทุ น ของรำยกำรนั้น ได้อ ย่ำ งน่ ำ เชื่ อ ถื อ ชิ้ น ส่ ว นที่ ถู ก เปลี่ ย นแทนจะถู ก
ตัดจำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบำรุ งที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจำจะ
รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกมูลค่ำเสื่ อมสภำพของรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยรำคำทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี้
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง
แบบก่อสร้างเหล็กและอลูมิเนียม
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

5 - 32
5 - 15
5 - 15
3-5
5 - 10

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
วิธี ก ำรคิ ด ค่ ำ เสื่ อ มรำคำ อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ และมู ล ค่ ำ คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่ำ งน้อ ยที่ สุ ด
ทุกสิ้นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
3.10

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื้ อมำและมีอำยุกำรใช้งำนจำกัดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน หักค่ำตัดจำหน่ำย
สะสม และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณจำกนำรำคำทุนของสิ นทรัพย์หกั ด้วยมูลค่ำคงเหลือ
ค่ำตัดจำหน่ ำยรั บรู ้ ในกำไรหรื อขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะสะท้อนรู ปแบบที่ คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์ในอนำคตจำกสิ นทรัพย์น้ นั ตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ จำกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดย
เริ่ ม ตัด จ ำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนเมื่ อ สิ น ทรั พ ย์น้ ัน พร้ อ มที่ จะให้ประโยชน์ ระยะเวลำที่ ค ำดว่ำ จะได้รับ
ประโยชน์แสดงได้ดงั นี้
เงินจ่ายซื้อฐานลูกค้าและธุรกิจเดิม
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟท์แวร์

3
3-5

ปี
ปี

วิธีกำรตัดจำหน่ำย ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ และมูลค่ำคงเหลือ จะได้รับกำรทบทวนทุกสิ้ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตำมควำมเหมำะสม
3.11

กำรด้ อยค่ ำ
ยอดสิ นทรัพย์ตำมบัญชีของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนว่ำ มีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำ
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู ้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด สูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำร
กำรประเมินมูลค่ำของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีกำรด้อยค่ำใน
เวลำต่อมำ ในกรณี น้ ีจะรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
กำรคำนวณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในกำรขำย แล้วแต่มูลค่ำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่ จะได้รับในอนำคตจะคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่ อน
คำนวณภำษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่ำที่อำจประเมินได้ในตลำดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีตอ่
สิ นทรัพย์ สำหรับสิ นทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสิ นทรัพย์อื่น จะพิจำรณำมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
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กำรกลับรำยกำรด้อยค่ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นอื่น ๆ ที่ เคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ
วัน ที่ ที่ อ อกรำยงำนว่ำ มี ข ้อ บ่ ง ชี้ เรื่ อ งกำรด้อ ยค่ ำ หรื อ ไม่ ขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ จะถู ก กลับ รำยกำร หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะถูกกลับ
รำยกำรเพี ย งเท่ ำ ที่ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ เ กิ น กว่ำ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ภ ำยหลัง หัก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำหรื อ
ค่ำตัดจำหน่ำย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีกำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำมำก่อน
3.12

สัญญำเช่ ำ
สัญญำเช่ำ - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำ กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ ำหรื อไม่ โดย
สัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้ว ยสัญญำเช่ ำ ถ้ำสัญญำเช่ ำนั้น เป็ นกำรให้สิท ธิ ในกำรควบคุ ม กำรใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
วัดมูลค่าโดยใช้ราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ปรับปรุ ง
ด้วยการจ่ายชาระใด ๆ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเริ่ มมีผล ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรก
ใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น และประมาณการต้น ทุ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ส าหรั บ ผูเ้ ช่ า ในการรื้ อและการขนย้า ยสิ น ทรั พ ย์อ ้า งอิ ง
การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์อา้ งอิง หรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยูใ่ นสภาพตามที่กาหนดไว้ หักด้วย
สิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ ณ วันที่สญ
ั ญา
เช่าเริ่ มมีผล ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหากอัตรานั้นสามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ แต่หากอัตรา
นั้นไม่สามารถกาหนดได้ทุกเมื่อ กลุ่มบริ ษทั ต้องใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของกลุ่มบริ ษทั
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
• การจ่ายชาระคงที่ รวมถึงการจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา
• การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรา ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
• จานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• ราคาใช้สิทธิ เลือกซื้ อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อนั้น โดยราคา
ดังกล่าวเป็ นค่าเช่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในระยะการต่อสัญญาตามสิ ทธิเลือกซื้อ และ
• การจ่ า ยช าระค่ า ปรั บ เพื่ อ การยกเลิ ก สัญ ญาเช่ า หากมี ค วามแน่ น อนอย่า งสมเหตุ ส มผลว่า กลุ่ ม บริ ษทั
จะยกเลิกสัญญาเช่า
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ในการใช้วิธีราคาทุ น กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ด้วยราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า สะสม และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยการวัด มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า ใหม่ กลุ่ ม บริ ษ ัท
จะคิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้โดยใช้วิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดอายุ
การใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน อย่างไรก็ตาม
หากสัญญาเช่ าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรั พย์อา้ งอิ งให้แก่ กลุ่มบริ ษ ทั เมื่ อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่ า หรื อหาก
ราคาทุ นของสิ นทรั พย์สิทธิ การใช้สะท้อนว่ากลุ่ มบริ ษทั จะใช้สิทธิ เลื อ กซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องคิ ดค่าเสื่ อมราคา
สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้จากวัน ที่ สัญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผลจนถึ งวัน สิ้ นสุ ด อายุก ารใช้ประโยชน์ข องสิ นทรั พ ย์อา้ งอิ ง
อายุก ารใช้ป ระโยชน์ ของสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ การใช้พิ จารณาโดยใช้ห ลัก การเดี ย วกันกับการพิจารณาอายุก ารใช้
ประโยชน์ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หนี้ สินตามสัญญาเช่าต้องมีการวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระในอนาคต
ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
• การเปลี่ยนแปลงดัชนีหรื ออัตราที่ใช้ในการกาหนดการจ่ายชาระเหล่านั้น
• การเปลี่ยนแปลงจานวนเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
• กลุ่มบริ ษทั เปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ ทธิ การต่อสัญญา และสิ ทธิ เลือกในการยกเลิก
สัญญาเช่า
เมื่ อ หนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ที่ ถู ก วัด มู ล ค่ า ใหม่ เ พื่ อ สะท้อ นการเปลี่ ย นแปลงของการจ่ า ยช าระตามสั ญ ญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนเงิ นของการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรั พย์สิทธิ
การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลง
เพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ใน
กาไรหรื อขาดทุน
สัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำ
กลุ่มบริ ษทั อำจเลือกที่จะไม่รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น ซึ่งเป็ น
สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำ หรื อสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
3.13

หนีส้ ินทีม่ ภี ำระดอกเบีย้
หนี้ สินที่มีภำระดอกเบี้ย บันทึกเริ่ มแรกในรำคำทุน หักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเกิดหนี้สิน ภำยหลังจำกกำรบันทึก
หนี้ สินที่ มีภำระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมำโดยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงยอดหนี้ เริ่ มแรกและยอดหนี้
เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุกำรกูย้ มื โดยใช้วธิ ีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

3.14

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงในรำคำทุน
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3.15

ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ภำระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำแรง โบนัสและเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมวัดมูลค่ำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนทำงำนให้หนี้ สิน
รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำที่ คำดว่ำจะจ่ำยชำระ หำกกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อภำระผูกพันโดย
อนุมำนที่จะต้องจ่ำยอันเป็ นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ทำงำนให้ในอดีต และภำระผูกพันนี้สำมำรถประมำณ
ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้บันทึ กผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจำกกำรตั้งโครงกำรสมทบเงิ น
(ภำยใต้ขอ้ กำหนดตำมพระรำชบัญญัติกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530) และโครงกำรผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ (ภำระผูกพันเมื่อพนักงำนเกษียณอำยุตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541)
- โครงกำรสมทบเงิน
โครงกำรสมทบเงินเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ซึ่ งกิ จกำรจ่ำยสมทบเป็ น
จำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจกำรหนึ่งแยกต่ำงหำก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภำระผูกพันตำม
กฎหมำยหรื อภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยสมทบเพิ่มเติม ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำร
สมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในกำไรขำดทุนในรอบระยะเวลำที่พนักงำนได้ทำงำนให้แก่
กิจกำร
- โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนนอกเหนื อจำกโครงกำร
สมทบเงิน ภำระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จำกโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจำก
กำรประมำณผลประโยชน์ในอนำคตที่ เกิ ดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้มีกำรคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำ ณ วันที่รำยงำน
ของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งมีระยะเวลำครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำครบกำหนดชำระภำระพูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะจ่ำย กำรคำนวณนั้นจัดทำ
โดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรผลประโยชน์กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
ค) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
ภำระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่ เป็ นผลประโยชน์ในอนำคตที่ เกิ ดจำกกำรทำงำนของพนักงำน
ในปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็ นมูลค่ำปั จจุบนั กำรวัดมูลค่ำ
ใหม่จะรับรู ้ไนกำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น

27

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่
สำมำรถยกเลิ กข้อเสนอกำรให้ผลประโยชน์ดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรื อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รั บรู ้ตน้ ทุน
สำหรับกำรปรับโครงสร้ำง หำกระยะเวลำกำรจ่ำยผลประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
3.16

ประมำณกำรหนีส้ ิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะรั บรู ้ ก็ต่อเมื่ อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มี ภำระหนี้ สินตำมกฎหมำยที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บนั หรื อที่
ก่อตัวขึ้น อันเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดี ต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจ
จะต้องถูกจ่ ำยไปเพื่อชำระภำระหนี้ สินดังกล่ำว และสำมำรถประมำณจำนวนภำระหนี้ สินได้อย่ำงน่ ำเชื่ อ ถื อ
ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวมีจำนวนที่เป็ นสำระสำคัญ ประมำณกำรหนี้สินพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำย
ในอนำคตโดยใช้อตั รำคิดลดในตลำดปั จจุบนั ก่อนคำนึ งภำษีเงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อำจประเมินได้ใน
ตลำดปั จจุบนั ซึ่ งแปรไปตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมำณกำรหนี้ สินส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจำกเวลำที่
ผ่ำนไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทำงกำรเงิน
ประมำณกำรหนี้สินอื่น ได้แก่
ประมำณกำรต้นทุนในกำรแก้ไขงำนก่อสร้ำงในช่วงรับประกันผลงำน
ประมำณกำรต้นทุนในกำรแก้ไขงำนก่อสร้ำงในช่วงรับประกันผลงำน จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สิน
ของต้นทุนในกำรแก้ไขงำนในช่วงรับประกันผลงำนตำมสัญญำแต่ละสัญญำ โดยพิจำรณำจำกควำม
คืบหน้ำของกำรก่อสร้ำง และต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำง
ค่ำแรง และสภำวะกำรณ์ปัจจุบนั และข้อมูลในอดีตจำกประสบกำรณ์ของผูบ้ ริ หำรโครงกำร
ประมำณกำรค่ำปรับงำนล่ำช้ำ
ประมำณกำรค่ำปรับงำนล่ำช้ำถือว่ำเป็ นผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำต่อรำคำของรำยกำรและ
กำรวัดควำมก้ำวหน้ำของควำมสำเร็ จของภำระที่ ปฏิบตั ิให้เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ ให้รับรู ้เป็ นกำรเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของรำยได้ ณ วันเปลี่ยนแปลงสัญญำ
กำรประมำณกำรค่ำปรับงำนล่ำช้ำจะพิจำรณำจำกผลงำนก่อสร้ำงและปั จจัยอื่นที่อำจเกี่ยวข้องกับควำม
น่ำจะเป็ นที่จะเกิดควำมเสี ยหำยดังกล่ำว
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำขะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำง
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกงำนก่อสร้ำงแต่ละโครงกำร พิจำรณำจำกควำมคืบหน้ำ
ของกำรก่อสร้ำง ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัสดุก่อสร้ำง ค่ำแรง และ
สภำวะกำรณ์ปัจจุบนั และข้อมูลในอดีตจำกประสบกำรณ์ของผูบ้ ริ หำรโครงกำรนั้น
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3.17

ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สำมัญ
หุ ้นสำมัญจัดประเภทเป็ นทุน ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรออกหุ ้นสำมัญและสิ ทธิ ซ้ื อหุน้ (สุ ทธิ จำก
ผลกระทบภำษี) รับรู ้เป็ นกำรหักจำกส่วนของทุน
หุน้ ทุนซื้อคืน
เมื่ อมี กำรซื้ อคื นหุ ้นทุน จำนวนสิ่ งตอบแทนที่ จ่ำยซื้ อรวมถึ งต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็ นหุ ้นทุน
ซื้ อคืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้ จำกกำไรสะสมไปเป็ นสำรอง
หุ ้นทุนซื้ อคืนภำยใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เมื่อมีกำรจำหน่ำยหุ ้นทุนซื้ อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู ้เป็ นรำยกำรเพิ่มขึ้น
ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น โดยหักบัญชี หุ้นทุนซื้ อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ ้นทุนซื้ อคืนที่ จำหน่ ำยซึ่ งคำนวณโดย
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก และโอนจำนวนเดียวกันนี้ จำกบัญชี สำรองหุ ้นทุนซื้ อคืนไปกำไรสะสม ส่ วนเกินทุนจำก
กำรจำหน่ ำยหุ ้นทุ นซื้ อคืน (“ส่ วนเกิ นทุ นหุ ้นทุ นซื้ อคื น”) แสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ขำดทุนสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ำยหรื อยกเลิกหุ ้นทุนซื้ อคืนนำไปหักจำกกำไรสะสมหลังจำกที่หกั จำกส่ วนเกินทุนหุน้
ทุนซื้อคืนหมดแล้ว

3.18

รำยได้
รำยได้ที่รับรู ้ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ
รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำสัญญำก่อสร้ำงโดยส่ วนใหญ่มีภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภำระเดียว กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยได้จำกกำร
ก่ อ สร้ ำ งตลอดช่ ว งเวลำที่ ก่ อ สร้ ำ ง โดยใช้วิธี ปั จ จัย น ำเข้ำ ในกำรวัด ขั้น ควำมส ำเร็ จ ของงำน ซึ่ ง ค ำนวณโดย
กำรเปรี ยบเทียบต้นทุนงำนก่อสร้ำงที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้ นงวดกับต้นทุนงำนก่อสร้ำงทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ใน
กำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
กลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำควำมน่ ำจะเป็ นในกำรรั บรู ้ รำยได้ที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของสัญ ญำกำรเรี ย กร้ อ ง
ควำมเสี ย หำย ควำมล่ ำ ช้ำ ในกำรส่ ง มอบงำน และค่ ำ ปรั บ ตำมสั ญ ญำ โดยจะรั บ รู ้ ร ำยได้เ ฉพำะในกรณี ที่ มี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรที่มีนยั สำคัญของจำนวนรำยได้ที่รับรู ้สะสม
เมื่อมูลค่ำและควำมสำเร็ จของงำนตำมสัญญำไม่สำมำรถวัดได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยได้จะรับรู ้ได้ตำมต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริ งที่คำดว่ำจะได้รับคืนเท่ำนั้น
รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำง
รำยได้จำกกำรขำยวัสดุก่อสร้ำงและวัสดุเหลือใช้จำกกำรก่อสร้ำงรับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฎิ บตั ิ
ตำมสัญญำ และโอนอำนำจกำรควบคุมของสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำแล้ว
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รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร ได้แก่ รำยได้จำกกำรให้บริ กำรห้องพัก อำหำรและเครื่ องดื่ม และกำรให้บริ กำรอื่นบันทึก
เป็ นรำยได้เมื่อแขกเข้ำพักหรื อเมื่อมีกำรให้บริ กำรแล้ว
ดอกเบี้ยรับและเงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ ยรับบันทึ กในกำไรหรื อขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง เงิ นปั นผลรับบันทึ กในกำไรหรื อขำดทุนในวันที่ กลุ่ม
บริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
กำไรจำกกำรประนอมหนี้ บันทึกเมื่อมีกำรชำระเงินให้แก่เจ้ำหนี้ แต่ละงวดตำมสัญญำประนี ประนอมยอมควำม
ต่อหน้ำศำล
รำยได้อื่นบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง และเงินชดเชยค่ำเสี ยหำยจำกกำรชนะคดีหรื อข้อพิพำท จะบันทึกเมื่อได้ทรำบ
ผลและได้รับชำระ
3.19

ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

3.20

ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทำงกำรเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี้ ยจ่ำยของเงิ นกูย้ ืม และประมำณกำรหนี้ สินส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเนื่ องจำกเวลำ
ที่ผำ่ นไป และสิ่ งตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ต้นทุ นกำรกู้ยืมที่ ไม่ได้เกี่ ยวกับกำรได้มำ กำรก่ อสร้ ำง หรื อกำรผลิ ตสิ นทรั พย์ที่เข้ำเงื่ อนไขรั บรู ้ ในกำไรหรื อ
ขำดทุน โดยใช้วธิ ีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง

3.21

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของ
ปี ปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวข้องใน
กำรรวมธุรกิจ หรื อรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภำษี เงิ นได้ของปี ปั จจุ บัน ได้แก่ ภำษี ที่คำดว่ำจะจ่ ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุ น
ประจำปี ที่ ตอ้ งเสี ย ภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ รำยงำน ตลอดจนกำร
ปรับปรุ งทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปี ก่อน ๆ
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ภำษี เ งิ น ได้ร อกำรตัด บัญ ชี บัน ทึ ก โดยค ำนวณจำกผลแตกต่ ำ งชั่ว ครำวที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ำ งมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินและจำนวนที่ใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู ้เมื่อเกิ ด
จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวต่อไปนี้ กำรรับรู ้ค่ำควำมนิยมในครั้งแรก กำรรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็ น
รำยกำรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ำรรวมธุ ร กิ จ และรำยกำรนั้น ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ก ำไรขำดทุ น ทำงบัญ ชี ห รื อ ทำงภำษี และ
ผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและกิจกำรร่ วมค้ำ หำกเป็ นไปได้วำ่ จะไม่มีกำรกลับรำยกำรใน
อนำคตอันใกล้
กำรวัด มู ล ค่ำ ของภำษี เ งิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ตอ้ งสะท้อนถึ งผลกระทบทำงภำษี ที่จะเกิ ดจำกลัก ษณะวิธีกำรที่
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับผลประโยชน์จำกสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ำยชำระหนี้ สินตำมมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำร
โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคำนึ งถึง
ผลกระทบของสถำนกำรณ์ ท ำงภำษีที่ไม่แน่ นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิ่มขึ้น และมี ดอกเบี้ ยที่
ต้องชำระ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เชื่ อว่ำได้ต้ งั ภำษีเงิ นได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงิ นได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่ ง
เกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปั จจัย รวมถึงกำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต
กำรประเมินนี้ อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติ ฐำน และอำจจะเกี่ ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
เหตุกำรณ์ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ อำจจะทำให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลี่ยนกำรตัดสิ นใจโดยขึ้นอยูก่ บั ควำมเพียงพอ
ของภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิด
กำรเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำมำรถหักกลบได้เมื่อกิ จกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่ จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภำษี
เงิ นได้ประเมิ นโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดี ยวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภำษีต่ำงกัน
สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิ จกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั ด้วย
ยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษี ใน
อนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
3.22

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรหรื อขำดทุนของผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุน้ สำมัญที่ซ้ือคืน
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
3.23

รำยงำนทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ผลกำรดำเนิ นงำนที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั (ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจอนุมตั ิดำ้ นกำรดำเนิ นงำน) จะแสดงถึง
รำยกำรที่เกิดขึ้นจำกส่วนงำนดำเนินงำนนั้นโดยตรงรวมถึงรำยกำรที่ได้รับกำรปั นส่วนอย่ำงสมเหตุสมผล

3.24

เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ำยและเงินปั นผลระหว่ำงกำลจะบันทึกในรอบระยะเวลำบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล

4

บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำงบกำรเงิ น บุคคลหรื อกิ จกำรเป็ นบุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
หำกกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีอำนำจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อ
บุ คคลหรื อกิ จกำรในกำรตัดสิ นใจทำงกำรเงิ นและกำรบริ หำรหรื อในทำงกลับกัน หรื อกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อยู่ภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภำยใต้อิทธิ พลอย่ำงมีนัยสำคัญเดี ยวกันกับบุคคลหรื อกิ จกำรนั้นกำรเกี่ ยวข้องกันนี้ อำจเป็ น
รำยบุคคลหรื อเป็ นกิจกำร
ควำมสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อผูบ้ ริ หำรสำคัญหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้

ชื่ อกิจการ
บริษัทย่ อย
1. บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ
ไทย

2. บริ ษทั แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส
จำกัด
4. บริ ษทั เจที เทน จำกัด

ไทย

5. บริ ษทั พีที ทรี แลนด์ จำกัด

ไทย

6. บริ ษทั เอ เอ็น 8 จำกัด

ไทย

7. บริ ษทั เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

ไทย
ไทย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 68 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 99.97 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 60 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 84.98 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 79.98 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 79.90 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 70 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ชื่ อกิจการ
8. บริ ษทั เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
บริษัทร่ วม
1. บริ ษทั แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จำกัด
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
1. บริ ษทั ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุ งเทพ จำกัด
(มหำชน)
2. บริ ษทั ไมวำน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 90 และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
ไทย

เ ป็ น บ ริ ษั ท ร่ ว ม บ ริ ษั ท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ย ล ะ 25
และเสร็ จกำรชำระบัญชีแล้ว

ไทย

เป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ย วข้อ งกัน บริ ษ ัท ถื อ หุ ้น ร้ อยละ
0.49
เป็ นบริ ษ ัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ซึ่ งเป็ นผู ้ร่ ว มค้ำ ของ
กิจกำรร่ วมค้ำ ซินเท็ค-ไมวำน
เป็ นบริ ษั ท ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั น กั บ บริ ษั ท โดยมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นเกี่ ยวข้อง
กันกับผูบ้ ริ หำรสำคัญของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันกับ
บริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นเกี่ ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีผูถ้ ือหุ ้นเกี่ ยวข้อง
กับกรรมกำรของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรเกี่ยวข้อง
กับกรรมกำรหรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ไทย

3. บริ ษทั สยำม ซินเทค แพลนเนอร์ จำกัด

ไทย

4. บริ ษทั เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จำกัด
5. บริ ษทั เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
6. บริ ษทั นำรำยณ์ภณั ฑ์ จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย

7. บริ ษทั เอ็น แอนด์ เจ ออสพิทอลลิต้ ี จำกัด

ไทย

8. บริ ษทั พิงค์ คำเฟ่ จำกัด

ไทย

9. บริ ษทั เซฟ ซีรี่ส์ จำกัด

ไทย

10. บริ ษทั มัน่ คงแสงทอง โฮลดิ้ง จำกัด

ไทย

11. บริ ษทั ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ไทย

12. บริ ษทั เวลตี้ ลิฟวิง่ จำกัด

ไทย

13. บริ ษทั เชื้อไพบูลย์สตีล จำกัด

ไทย
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
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ชื่ อกิจการ
14. บริ ษทั ไทยรุ่ งเรื องอุตสำหกรรม จำกัด

15. บริ ษทั ทีอำร์อำร์ พรอพเพอร์ต้ ี จำกัด

ประเทศที่
จัดตั้ง/
สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์
ไทย เป็ นบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู ้ถื อ หุ ้ น และ
กรรมกำรเกี่ ยวข้องกับผูถ้ ื อหุ ้นและกรรมกำร
ของบริ ษทั
ไทย เป็ นบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู ้ถื อ หุ ้ น และ
กรรมกำรเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น และกรรมกำรของ
บริ ษทั ย่อย

16. บริ ษทั ซีเอสเอ็นเจ ป่ ำตอง 3 จำกัด

ไทย

เป็ นบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู ้ถื อ หุ ้ น และ
กรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั

17. บริ ษทั เดอะ แก๊ส แคร์ริเออร์ จำกัด

ไทย

เป็ นบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันโดยมีกรรมกำรร่ วมกัน
กับบริ ษทั

18. บริ ษทั ไทยรวมทุนคลังสิ นค้ำ จำกัด

ไทย

เป็ นบริ ษัท ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น โดยมี ผู ้ถื อ หุ ้ น และ
กรรมกำรเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น และกรรมกำรของ
บริ ษทั ย่อย

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 6 ท่ำน

ไทย

เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็ นกรรมกำรบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ ้น ผูบ้ ริ หำรสำคัญ หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำรสำคัญ

2. ผูบ้ ริ หำรสำคัญ

ไทย

บุ คคลที่ มี อ ำนำจ และควำมรั บผิ ดชอบ กำรวำงแผน
สั่งกำร และควบคุ มกิ จกำรต่ำงๆ ของกิ จกำร
ไม่ ว่ ำ ทำงตรงหรื อทำงอ้อ ม ทั้ งนี้ รวมถึ ง
กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั (ไม่ว่ำจะทำ
หน้ำที่ในระดับผูบ้ ริ หำรหรื อไม่)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
นโยบำยกำรกำหนดรำคำสำหรับรำยกำรแต่ละประเภท อธิบำยได้ดงั ต่อไปนี้:
นโยบายการกาหนดราคา
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
รำยได้ค่ำบริ กำรอื่น
ต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ซื้อเหล็ก
ต้นทุนกำรให้บริ กำร (ค่ำบริ หำรจัดกำรเซอร์ วิสอพำร์ ทเม้นท์
และอื่น)
ค่ำบริ กำร
ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ได้แก่ เบี้ยประชุม
และบำเหน็จกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรสำคัญ

ร้อยละ MLR – 2.48 ถึง MLR – 2.75 ต่อปี
รำคำทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 12
เป็ นค่ำบริ กำรที่เรี ยกคืนตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกัน
ร้อยละ MLR – 2.48 ถึง MLR – 2.75 ต่อปี
ตำมที่ได้รับอนุมตั ิจำกกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ตำมที่ได้รับอนุมตั ิจำกกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยกำรที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
รายได้
บริษัทย่ อย
รำยได้ค่ำบริ กำรและอื่น
ดอกเบี้ยรับ

-

-

4,084,675
2,313,210

5,077,182
2,588,019

240,071,390
1,549,284

458,603,955
5,769,683

240,071,390
360,000

458,603,955
3,707,805

ค่ าใช้ จ่าย
บริษัทย่ อย
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

400,000

-

9,851,490
5,612,462

16,006,314
1,284,660

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ต้นทุนกำรให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและบริ กำรพื้นที่
ค่ำบริ กำรอื่นๆ
ซื้อเหล็ก

136,758,739
17,333,866
194,400
1,451,974
62,958,087

190,111,263
18,424,603
2,777,106
3,119,024
55,617,705

136,758,739
194,400
1,451,974
62,958,087

190,111,263
57,217
2,777,106
3,119,024
55,617,705

บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รำยได้ค่ำก่อสร้ำง
ค่ำเช่ำและบริ กำร

งบกำรเงินรวม
2564
ผู้บริหารสาคัญ
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวมค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร

44,653,942
1,867,818
46,521,760

2563
53,683,487
1,693,370
55,376,857

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
39,825,256
1,867,818
41,693,074

46,710,550
1,693,370
48,403,920
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรสำคัญ สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แยกแสดงดังนี้

ต้นทุนก่อสร้ำง
ต้นทุนบริ กำร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
10,589,500
12,097,400
3,259,800
3,179,800
27,843,774
33,126,720
41,693,074
48,403,920

งบกำรเงินรวม
2564
2563
10,589,500
12,097,400
2,621,987
4,968,868
3,259,800
3,179,800
30,050,473
35,130,789
46,521,760
55,376,857

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม กับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2564

2563

2564

2563

สินทรัพย์
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสั ญญาก่ อสร้ าง
– กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ลูกหนีอ้ ื่นและเงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุน
สุทธิ
มู ล ค่ า งานระหว่ า งก่ อ สร้ า งที่ ยัง ไม่ เ รี ย กเก็ บ
จากลูกค้ า– กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย

68,148,824

31,975,281

68,148,824

31,866,562

41,954,280
41,954,280

61,398,009
61,398,009

3,100,391
41,954,280
45,054,671

3,100,391
61,398,009
64,498,400

30,000
838,871
868,871
868,871

332,817
510,080
842,897
842,897

17,004,553
30,000
798,871
17,833,424
17,833,424

17,003,194
332,817
470,080
17,806,091
17,806,091

3,277,894

29,264,753

3,277,894

29,264,753

-

-

84,400,000

76,000,000
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น
ตราสารทุ น ที่ก าหนดให้ วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า
ยุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รำคำทุน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม

221,747,612
409,692,165
631,439,777

631,439,777
631,439,777

221,747,612
402,175,025
623,922,637

623,922,637
623,922,637

บริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้ำ ที่ไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเป็ นประเภทมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั รับรู ้เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวในงบกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 ดังนี้
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
เงินปั นผลรับ
7,517,140
6,765,426

2564

2563

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

6,205,303

9,765,986

6,205,303

9,765,986

1,669,730
1,669,730

1,523,982
1,523,982

15,510,427
916,101
16,426,528

18,339,743
224,139
18,563,882

งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า– กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
เงินกู้ยืมระยะสั้น – กิจการและบุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

2563

300,000
300,000

-

-

-

600,000

-

-

(หน่วย:บำท)

งบกำรเงินรวม
2564

2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

เงินรั บล่ วงหน้ าตามสั ญญาก่ อสร้ าง– กิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

1,793,638

9,097,032

1,793,638

9,097,032

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่ วง– กิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2,844,394

7,460,329

2,844,394

7,460,329

232,639,670

224,798,954

-

-

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า-กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล
พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริ ษทั เอส ซี อาร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั เอสเอชจี แมเนจเม้นท์
จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

บริ ษทั ย่อย

9,000

-

(9,000)

-

บริ ษทั ย่อย

67,000

16,000

-

83,000

บริ ษทั ย่อย

76,000

1,400
17,400

(9,000)

1,400
84,400

ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส จำกัด”)
จำนวน 9 ล้ำนบำท เป็ นเงินให้กยู้ ืมตำมสัญญำกูย้ ืมเงิน 3 สัญญำ ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถำม ซึ่ งจะต้องจ่ำย
ชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยภำยใน 2 ปี และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.48 และ MLR – 2.75 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท
แมเนจเม้นท์ จำกัด”) จำนวน 83 ล้ำนบำท และ 67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นเงิ นให้กู้ยืมตำมสัญญำกู้ยืมเงิ น จำนวน
16 สัญ ญำ ครบก ำหนดช ำระคื นเงิ น ต้นเมื่ อ ทวงถำม ซึ่ ง จะต้องจ่ ำยช ำระคื น ทั้งเงิ นต้นและดอกเบี้ ยภำยใน 2 ปี และ
มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.48 ถึง MLR -2.75 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด”) จำนวน 1.4
ล้ำนบำท เป็ นเงินให้กยู้ มื ตำมสัญญำกูย้ มื เงิน จำนวน 1 สัญญำ ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถำม ซึ่งจะต้องจ่ำยชำระ
คืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยภำยใน 2 ปี และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.50 ต่อปี
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2564

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

ในระหว่างงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรและบุคคลที่
เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เทท เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ จากัด
บริ ษทั ทองหล่อ แมเนจเม้นท์ จากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ย่อย

-

200

-

200

-

100

-

100

-

300
600

-

300
600

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ ืมจำกผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย จำนวน 0.60 ล้ำนบำท เป็ นเงินกูย้ ืมตำมสัญญำ
กูย้ ืมเงิน จำนวน 3 สัญญำ ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อทวงถำม ซึ่ งจะต้องจ่ำยชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยภำยใน
2 ปี และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.50 ต่อปี
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรให้แก่กรรมกำรประจำปี
2564 แบ่งเป็ นเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรท่ำนละ 18,000 บำท ต่อครั้ง และค่ำบำเหน็จกรรมกำรตรวจสอบท่ำนละ 310,000
บำท ต่อปี
ที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 มีมติอนุ มตั ิอนุมตั ิค่ำตอบแทนกรรมกำรให้แก่กรรมกำร
ประจำปี 2563 แบ่งเป็ นเบี้ยประชุมคณะกรรมกำรท่ำนละ 18,000 บำท ต่อครั้ง และค่ำบำเหน็จกรรมกำรตรวจสอบท่ำนละ
310,000 บำท ต่อปี
5

สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝำกประจำ
กองทุนรวม – ตรำสำรหนี้
รวม

2563

รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

22,661,658
90,892,027
1,608,229,976
1,721,783,661

22,661,658
90,892,027
1,613,678,466
1,727,232,151

22,608,266
90,000,000
1,399,751,763
1,512,360,029

22,608,266
90,000,000
1,403,452,025
1,516,060,291
(หน่วย:บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
สินทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝำกประจำ
กองทุนรวม – ตรำสำรหนี้
รวม

2563

รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

รำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรม

22,661,658
90,892,027
1,607,273,811
1,720,872,496

22,661,658
90,892,027
1,612,718,856
1,762,272,541

22,608,266
90,000,000
1,398,896,026
1,511,504,292

22,608,266
90,000,000
1,402,588,957
1,515,197,223

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน มีรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
กองทุนรวม – ตรำสำรหนี้

2564
1,613,678,466

2563
1,403,452,025

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,612,718,856
1,402,588,957

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงิ นลงทุ นในกองทุ นรวม-ตรำสำรหนี้ จ ำนวน 141 ล้ำนบำท และ
138 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ได้ถูกใช้เป็ นหลักประกันหนี้สินตำมหนังสื อค้ ำประกันที่มีต่อธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
6

ลูกหนีก้ ารค้ า
งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น ๆ
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำ
สุ ทธิ

2564
68,148,824
627,285,049
695,433,873
(157,656,446)
537,777,427

2563
31,980,238
1,044,523,269
1,076,503,507
(157,656,444)
918,847,063

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
68,148,824
31,866,562
617,213,838
1,036,800,366
685,362,662
1,068,666,928
(154,751,533)
(154,751,533)
530,611,129
913,915,395

กำรวิเครำะห์อำยุของลูกหนี้กำรค้ำ มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
อยูร่ ะหว่ำงฟ้องร้องลูกหนี้
ค้ำงชำระเกินกำหนด
- น้อยกว่ำ 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวมค้ำงชำระเกินกำหนด
รวม

2564
282,811,027
159,515,229

2563
651,288,774
159,515,229

171,731,918
11,583,517
29,495,919
40,296,263
253,107,617
695,433,873

89,812,077
138,105,109
11,100,818
26,681,500
265,699,504
1,076,503,507

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
281,504,102
649,566,108
154,751,533
154,751,533
168,797,056
11,068,460
28,986,996
40,254,515
249,107,027
685,362,662

88,610,321
137,956,648
11,100,818
26,681,500
264,349,287
1,068,666,928

โดยปกติระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลำ 15 วัน ถึง 45 วัน
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำสำมำรถแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำผล
ขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น
ร้อยละ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระเกินกำหนด
- น้อยกว่ำ 3 เดือน
- มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 6 เดือน
- มำกกว่ำ 6 เดือนถึง 12 เดือน
- มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
อยูร่ ะหว่ำงฟ้องร้องลูกหนี้
รวม

ลูกหนี้กำรค้ำ
(ยอดรวม)
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำผล
ขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น
ร้อยละ

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุน
ลูกหนี้กำรค้ำ
บำท

0.00

282,811,027

-

0.00
0.00
0.00
0.00
98.83

171,731,918
11,583,517
29,495,919
40,296,263
159,515,229
695,433,873

(157,656,444)
(157,656,444)

ลูกหนี้กำรค้ำ
(ยอดรวม)
บำท

ค่ำเผื่อผล
ขำดทุน
ลูกหนี้กำรค้ำ
บำท

0.00

281,504,102

-

0.00
0.00
0.00
0.00
100.00

168,797,056
11,068,460
28,986,996
40,254,515
154,751,533
685,362,662

(154,751,533)
(154,751,533)

ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้กำรค้ำสำมำรถกระทบยอดได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ผลขำดทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่ำงปี ที่รับรู ้ในกำไรขำดทุน
ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่สำมำรถเก็บเงินได้ที่ตดั จำหน่ำยระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(157,656,444)
(157,656,444)

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(154,751,533)
(154,751,533)

ณ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้ กำรค้ำที่ อยู่ระหว่ำงฟ้ องร้องรำยหนึ่ งคดีควำมได้สิ้นสุ ดลง ศำลฎี กำตัดสิ นให้ลูกหนี้ ไม่ตอ้ ง
รั บ ผิ ด ในหนี้ ที่ คำ้ งช ำระกับบริ ษทั ทั้งหมด บริ ษ ัท จึ งโอนกลับค่ำ เผื่ อผลขำดทุ นของลู กหนี้ ร ำยดังกล่ ำ วออกทั้งหมด
จำนวน 21.14 ล้ำนบำท ซึ่ งประกอบด้วยค่ำเผื่อผลขำดทุนของลูกหนี้ กำรค้ำจำนวน 1.24 ล้ำนบำท ลูกหนี้ เงิ นประกัน
ผลงำนจำนวน 14.52 ล้ำนบำท และมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำจำนวน 5.38 ล้ำนบำท
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
7

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ภาษีซ้ือรอใบกากับภาษี
เงินทดรองจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายล่วงหน้า
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน
สุ ทธิ

2564
40,177,953
10,557,756
14,571,656
3,363,722
4,678,733
6,837,146
80,186,966
(7,771,679)
72,415,287

2563
25,909,621
13,709,544
13,133,378
5,235,095
5,817,646
9,719,388
73,524,672
(7,185,262)
66,339,410

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
55,868,135
42,526,986
829,248
2,250,794
11,316,170
9,350,215
2,728,237
4,627,070
4,541,917
5,614,672
766,496
38,738
76,050,203
64,408,475
(7,771,679)
(7,185,262)
68,278,524
57,223,213

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผูบ้ ริ หารสาคัญ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุน
สุ ทธิ

30,000
838,871
79,318,095
80,186,966
(7,771,679)
72,415,287

332,817
510,080
72,681,775
73,524,672
(7,185,262)
66,339,410

17,034,553
798,871
58,216,779
76,050,203
(7,771,679)
68,278,524

งบกำรเงินรวม

17,336,011
470,080
46,602,384
64,408,475
(7,185,262)
57,223,213

ค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหนี้หมุนเวียนอื่นสำมำรถกระทบยอดได้ดงั นี้
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ผลขำดทุน(เพิ่มขึ้น)ลดลงระหว่ำงปี ที่รับรู ้ในกำไรขำดทุน
ลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่สำมำรถเก็บเงินได้ที่ตดั จำหน่ำยระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(7,185,262)
(586,417)
(7,771,679)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
8

สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
8.1

ยอดคงเหลือตามสัญญา
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2564

2563

2564

2563

สินทรัพย์ ทเี่ กิดจากสัญญา
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำ
ก่อสร้ำง
มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรี ยก
เก็บจำกลูกค้ำ
รวม

757,169,470

826,881,385

760,269,861

829,981,777

702,011,953
1,459,181,423

653,298,360
1,480,179,745

702,011,953
1,462,281,814

653,298,360
1,483,280,137

หมุนเวียน

1,335,761,271

829,669,567

1,335,761,271

829,669,567

ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ

123,420,152
1,459,181,423

650,510,178
1,480,179,745

126,520,543
1,462,281,814

653,610,570
1,483,280,137

8.2

ลูกหนีเ้ งินประกันผลงานตามสัญญาก่ อสร้ าง

2564
ลูกหนี้เงินประกันผลงำนตำมสัญญำก่อสร้ำง 769,413,366
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุน
(12,243,896)
สุ ทธิ
757,169,470

2563
839,030,645
(12,149,260)
826,881,385

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
772,513,757
842,131,037
(12,243,896)
(12,149,260)
760,269,861
829,981,777

หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน
รวม

176,371,207
650,510,178
826,881,385

633,749,318
126,520,543
760,269,861

งบกำรเงินรวม

8.3

633,749,318
123,420,152
757,169,470

176,371,207
653,610,570
829,981,777

มูลค่ างานระหว่ างก่ อสร้ างทีย่ งั ไม่เรียกเก็บจากลูกค้ า
งบกำรเงินรวม

มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
จำกลูกค้ำ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุน
สุ ทธิ

2564

2563

710,973,878
(8,961,925)
702,011,953

662,260,285
(8,961,925)
653,298,360

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
710,973,878
(8,961,925)
702,011,953

662,260,285
(8,961,925)
653,298,360
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

มูลค่ำโครงกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
มูลค่ำงำนที่รับรู ้เป็ นรำยได้ต้งั แต่เริ่ มงำนโครงกำร
จนถึงปั จจุบนั ของโครงกำรที่กำลังดำเนินกำรอยู่
หัก ค่ำงวดงำนที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ (ตำมใบแจ้งหนี้)
มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
(อยูร่ ะหว่ำงฟ้องร้อง)
มูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุน
สุ ทธิ
จำนวนที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำสูงกว่ำมูลค่ำงำนก่อสร้ำง
(หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ)
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
53,916
51,362

(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
53,916
51,362

50,200
(49,585)
615

44,888
(44,322)
566

50,200
(49,585)
615

44,888
(44,322)
566

96

96

96

96

711
(9)
702

662
(9)
653

711
(9)
702

662
(9)
653

(217)
485

(382)
271

(217)
485

(382)
271

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั มียอดคงเหลือของมูลค่ำงำนระหว่ำงก่อสร้ำงที่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำจำนวน 615
ล้ำนบำท ที่คำดว่ำจะเรี ยกชำระภำยในหนึ่งปี
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
9

สินค้ าคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
2564
วัสดุก่อสร้ำง
อะไหล่และวัสดุ
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำ
อะไหล่และวัสดุ - สุทธิ
รวม
ต้นทุนของสิ นค้ำคงเหลือที่บนั ทึกเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยและได้รวมในบัญชีตน้ ทุน
กำรก่อสร้ำง (ล้ำนบำท)

10

2563

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

110,878,556
10,846,719
10,846,719
121,725,275

89,844,583
13,779,370
13,779,370
103,623,953

110,878,556
9,845,226
9,845,226
120,723,782

89,844,583
12,977,747
12,977,747
102,822,330

1,104

1,694

1,104

1,694

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุน
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ผลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำย
เงินลงทุน
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
9,375,000
9,375,000

2564
72,841

2563
130,360

-

(57,519)

-

-

(72,841)
-

72,841
72,841

9,375,000
(9,375,000)
-

9,375,000
(9,375,000)
-

ตำมที่ ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริ ษทั ร่ วม ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2563 ให้บริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
เลิกกิ จกำร และเมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ร่ วมได้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนเลิกกิ จกำรและเสร็ จกำรชำระบัญชีเมื่อ
วันที่ 2 มิถุนำยน 2564
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
สรุ ปข้อมูลทำงกำรเงินที่มีสำระสำคัญของบริ ษทั แนชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท จำกัด
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน
(หน่วย:ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
0.36
0.08
0.28
25
0.07

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสียของกิจกำรในบริษัทร่ วม
สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
0.0002
(0.23)

รายได้
กาไร(ขาดทุน)
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย:บำท)
บริษัท

บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจ
เม้นท์ จำกัด
บริ ษทั แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วสิ อพำร์ท
เม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ท
เนอร์ส จำกัด
บริ ษทั พีที ทรี แลนด์ จำกัด
บริ ษทั เจที เทน จำกัด
บริ ษทั เอ เอ็น 8 จำกัด
บริ ษทั เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริ ษทั เดลต้ำ อินฟรำ วัน จำกัด
รวม

ทุนเรียกชาระแล้ ว
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ราคาทุน
31 ธันวำคม
2564

31 ธันวำคม
2563

600

600

408,064,000

408,064,000

2

2

1,999,700

1,999,700

1,325
120
140
130
9
2

1,225
120
140
130
6
1

795,000,000
95,976,000
118,972,000
103,870,000
6,300,000
1,799,900
1,531,981,600

735,000,000
95,976,000
118,972,000
103,870,000
4,550,000
899,950
1,469,331,650
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด) เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564
ได้มีมติ ให้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จำกเดิ ม 1,225 ล้ำนบำท เป็ น 1,325 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงิ นหมุนเวียนของ
บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2564
ที่ ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เอสเอชจี แมเนจเม้นท์ จำกัด) เมื่ อวันที่ 18 กันยำยน 2563 ได้มีมติ
ให้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั จำกเดิ ม 4 ล้ำนบำท เป็ น 9 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงิ นหมุนเวียนของบริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2563
ที่ ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2563 มีมติจดั ตั้งบริ ษทั ย่อย 1 แห่ ง คือ บริ ษทั เดลต้ำ อินฟรำ วัน
จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำ จัดซื้อ จัดจ้ำง ติดตั้ง งำนระบบสุขำภิบำล ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ และ
ระบบปรับอำกำศ ซึ่ งเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2563 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว โดยบริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 90
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด”) เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563
ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จำกเดิ ม 1,175 ล้ ำ นบำท เป็ น 1,225 ล้ ำ นบำท เพื่ อ น ำเงิ น มำ
ชำระคืนเงิ นต้นตำมเงื่ อนไขเงิ นกูย้ ืมที่ มีกบั ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
ดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2563
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เจที เทน จำกัด”) เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จำกเดิม 100 ล้ำนบำท เป็ น 140 ล้ำนบำท และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวกับกระทรวง
พำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
12

ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มอี านาจควบคุม
ตารางต่อไปนี้สรุ ปข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริ ษทั ที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
(หน่วย:ล้ำนบำท)
บริ ษทั เอส ซี
บริ ษทั แนเชอรัล
อำร์ แอสเซ็ท วิลล์ เซอร์วสิ อพำร์ท บริ ษทั ซี เอส เอ็ม
แมเนจเม้นท์
เม้นท์ แอนด์ แมเนจ แคปปิ ตอล พำร์ท
จำกัด
เม้นท์ จำกัด
เนอร์ส จำกัด
2564 2563 2564
2563
2564 2563

บริ ษทั พีที ทรี
แลนด์ จำกัด
2564 2563

บริ ษทั เจที เทน
จำกัด
2564 2563

บริ ษทั เอ เอ็น 8
จำกัด
2564 2563

บริ ษทั เอสเอชจี
แมเนจเม้นท์ จำกัด
2564
2563

บริ ษทั เดลต้ำ
อินฟรำ วัน จำกัด
2564 2563

ร้อยละของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอำนำจควบคุม

32.00 32.00

0.03

0.03

40.00

40.00

20.02

20.02

15.02

15.02

20.10

20.10

30.00

30.00

10.01

10.01

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ สุทธิ

41
30
915 968
(157) (135)
(442) (448)
357 415

21
(17)
(2)
2

23
(17)
(4)
2

56
46
2,115 2,216
(274) (310)
(953) (1,018)
944
934

3
306
(233)
76

5
315
(225)
95

21
321
(230)
112

29
237
(142)
124

124
5
129

122
5
127

2
2
(3)
(2)
(1)

1
2
(2)
1

1
1

1
1

-

-

15

19

17

19

26

25

-

-

-

-

มูลค่ าตามบัญชีส่วนได้
เสี ยที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม

114

133

377

374

รวม
2564

2563

549

570
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้ำนบำท)

รำยได้
กำไร(ขำดทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริ ษทั แนเชอรัล
บริ ษทั เอส ซี
วิลล์ เซอร์วสิ
อำร์ แอสเซ็ท
อพำร์ทเม้นท์ บริ ษทั ซี เอส เอ็ม
แมเนจเม้นท์
แอนด์ แมเนจ แคปปิ ตอล พำร์ท
จำกัด
เม้นท์ จำกัด
เนอร์ส จำกัด
2564 2563 2564 2563 2564 2563
81
78
11
16
170
209

บริ ษทั พีที ทรี
แลนด์ จำกัด
2564 2563
-

บริ ษทั เจที เทน
จำกัด
2564 2563
-

บริ ษทั เอ เอ็น 8
จำกัด
2564 2563
3
2

บริ ษทั เอสเอชจี
แมเนจเม้นท์
บริ ษทั เดลต้ำ
จำกัด
อินฟรำ วัน จำกัด
2564 2563 2564 2563
7
4
-

(58)
-

(65)
(1)

-

1
-

(90)
-

(72)
1

(18)
-

(18)
-

(12)
-

(12)
-

2
-

2
-

(5)
-

(5)
-

(1)
-

-

(58)

(66)

-

1

(90)

(71)

(18)

(18)

(12)

(12)

2

2

(5)

(5)

(1)

-

(19)

(21)

-

-

(36)

(29)

(4)

(3)

(1)

(2)

-

-

(1)

(1)

-

-

กระแสเงินสดจำกกิจกรรม
ดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

14
(1)
(2)

50
(48)

1
-

(2)
1
-

56
(4)
(39)

60
(7)
(55)

(2)
-

(1)
-

(8)
(1)

(10)
35

(1)
(5)
-

(108)
-

(4)
4

(4)
(1)
2

(1)
1

1

เงินสดและรายการเทียบเท่ า
เงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

11

2

1

(1)

13

(2)

(2)

(1)

(9)

25

(6)

(108)

-

(3)

-

1

กาไร(ขาดทุน)ที่แบ่ งให้ ส่วน
ได้เสี ยที่ไม่ มีอานาจควบคุม

รวม
2564

2563

(61)

(56)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
13

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
รำคำประเมิน
เกณฑ์ในกำรประเมินรำคำ

อำคำรชุด

เครื่ องตกแต่ง

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

306,571,138
306,571,138

319,249,832
1,125,260
3,438,286
1,540,389
325,353,767

3,421,893
295,697
3,717,590

4,338,286
(3,438,286)
(900,000)
-

633,581,149
1,420,957
640,389
635,642,495

-

101,392,591
22,388,763
306,390
124,087,744

2,363,066
394,046
2,757,112

-

103,755,657
22,782,809
306,390
126,844,856

306,571,138
306,571,138

217,857,241
201,266,023

1,058,827
960,478

4,338,286
-

529,825,492
508,797,639

417,771,894
วิธีรายได้

279,893,650
วิธีเปรี ยบเทียบ
รำคำตลำด
วิธีตน้ ทุน
และวิธีรำยได้

1,308,866
วิธีรำยได้

ค่ำเสื่ อมรำคำที่แสดงไว้ใน

ต้นทุนกำรให้บริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวม

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
22,469,374
22,409,170
313,435
276,735
22,782,809
22,685,905
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
อำคำรชุด
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ปรับปรุ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
รำคำประเมิน
เกณฑ์ในกำรประเมินรำคำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

รวม

7,555,522
3,438,285
1,540,389
12,534,196

4,338,285
(3,438,285)
(900,000)
-

11,893,807
640,389
12,534,196

4,789,362
313,436
306,390
5,409,188

-

4,789,362
313,436
306,390
5,409,188

2,766,160
7,125,008

4,338,285
-

7,104,445
7,125,008

15,333,000
วิธีเปรี ยบเทียบ
รำคำตลำด
และวิธีตน้ ทุน
(หน่วย:บำท)

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี แสดงรวมในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
313,436
276,735
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
การวัดมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษทั ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ตามรายงานวันที่
4 และ 20 มกราคม 2565 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ
ที่ 2 และ ระดับที่ 3
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษทั ย่อย ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ตามรายงานวันที่
14 มกราคม 2565 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลาดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3
การค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ย่อยนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็ นห้องชุดในโครงการเอท ทองหล่อ มูลค่าตามบัญชี
493 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งในวงเงิน 1,150 ล้านบาท และโปรดสังเกต
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
14

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
การซื้อ จาหน่าย และโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ระหว่างงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
อำคำรและ
ส่ วนประกอบ
อำคำร

ที่ดิน

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ก่อสร้ำง

แบบก่อสร้ำง
อลูมิเนียม

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ปรับปรุ ง
จำหน่ำย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,295,186,410
1,295,186,410

2,130,219,642
19,633,090
2,574,071
(1,540,389)
(37,472)
2,150,848,942

1,122,376,685
3,871,519
2,117,128
(23,864,085)
1,104,501,247

162,050,286
2,638,200
(63,113,014)
101,575,472

330,622,073
11,522,864
900,000
(18,438,649)
324,606,288

152,361,694
(7,829,764)
144,531,930

49,508,817
12,439,295
(4,691,199)
57,256,913

5,242,325,607
50,104,968
(640,389)
(113,282,984)
5,178,507,202

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
โอนเข้ำ (ออก)
ปรับปรุ ง
จำหน่ำย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

687,748,482
139,513,430
(306,390)
(37,471)
826,918,051

809,991,965
40,670,703
(23,315,168)
827,347,500

109,222,341
8,772,694
(47,749,502)
70,245,533

247,546,491
30,491,874
(18,389,039)
259,649,326

121,459,362
8,998,722
(7,829,764)
122,628,320

-

1,975,968,641
228,447,423
(306,390)
(97,320,944)
2,106,788,730
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนประกอบ
อำคำร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ก่อสร้ำง

แบบก่อสร้ำง
อลูมิเนียม

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

1,295,186,410
1,295,186,410

1,442,471,160
1,442,471,160

312,384,720
312,384,720

52,827,945
52,827,945

83,075,582
83,075,582

30,902,332
30,902,332

49,508,817
49,508,817

3,266,356,966
3,266,356,966

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

1,295,186,410
1,295,186,410

1,323,930,891
1,323,930,891

277,153,747
277,153,747

31,329,939
31,329,939

64,956,962
64,956,962

21,903,610
21,903,610

57,256,913
57,256,913

3,071,718,472
3,071,718,472
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรและ
ส่ วนประกอบ
อำคำร

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิม่ ขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
ปรับปรุ งรำยกำรตัดบัญชีปีก่อนๆ
จำหน่ำย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
โอนเข้ำ (ออก)
ปรับปรุ ง
จาหน่าย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ก่อสร้ำง

แบบก่อสร้ำง
อลูมิเนียม

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

85,869,331
85,869,331

285,029,736
17,871,040
2,574,071
(1,540,389)
(37,472)
303,896,986

1,122,376,685
3,871,519
2,117,128
(23,864,085)
1,104,501,247

176,559,105
2,638,200
(63,113,014)
116,084,291

224,145,586
9,427,709
900,000
(18,438,649)
216,034,646

152,361,695
(7,829,764)
144,531,931

13,874,488
3,188,122
(4,691,199)
12,371,411

2,060,216,626
36,996,590
(640,389)
(113,282,984)
1,983,289,843

-

214,459,027
14,330,070
(306,390)
(37,471)
228,445,236

809,991,965
40,670,703
(23,315,168)
827,347,500

123,731,160
8,772,694
(47,749,502)
84,754,352

172,552,359
17,554,825
(18,389,040)
171,718,144

121,459,363
8,998,722
(7,829,765)
122,628,320

-

1,442,193,874
90,327,014
(306,390)
(97,320,946)
1,434,893,552
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน

อำคำรและ
ส่ วนประกอบ
อำคำร

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
ก่อสร้ำง

แบบก่อสร้ำง
อลูมิเนียม

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

85,869,331
85,869,331

70,570,709
70,570,709

312,384,720
312,384,720

52,827,945
52,827,945

51,593,227
51,593,227

30,902,332
30,902,332

13,874,488
13,874,488

618,022,752
618,022,752

ภายใต้กรรมสิ ทธิ์ของบริ ษทั
รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

85,869,331
85,869,331

75,451,750
75,451,750

277,153,747
277,153,747

31,329,939
31,329,939

44,316,502
44,316,502

21,903,611
21,903,611

12,371,411
12,371,411

548,396,291
548,396,291
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำแสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2564
67,044,051
141,556,483
124,410
19,722,479
228,447,423

2563
100,750,554
148,742,427
156,672
18,378,171
268,027,824

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
67,044,051
100,750,554
3,536,698
4,106,844
124,410
156,672
19,621,855
18,292,165
90,327,014
123,306,235

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 อาคารและอุ ป กรณ์ ข องกลุ่ ม บริ ษัท ราคาทุ น จ านวน 875 ล้า นบาท และ
794 ล้านบาท ตามลาดับ คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มมูลค่าแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่
สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง :
โครงการก่อสร้างอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จากัด) ที่
อาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (โครงการที่ 3) มีตน้ ทุนงบประมาณทั้งหมด 550 ล้านบาท มีตน้ ทุนที่เกิดขึ้น
แล้ว จนถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 เป็ นจ านวน 6 ล้า นบาท (บัน ทึ ก เป็ นงานระหว่ า งก่ อ สร้ า ง 6 ล้า นบาท)
คงเหลืออีกจานวน 544 ล้านบาท
การค้ าประกัน :
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ที่ ดิ น อาคารและส่ ว นปรั บปรุ งอาคารของบริ ษทั มูล ค่า ตามบัญชี จานวน 99 ล้านบาท ได้
จดจานองตลอดจนจานวนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว เพื่อใช้เป็ นหลักประกันหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศออกหนังสื อค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่ มีอยู่ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั เอส ซี อาร์ แอสเซ็ทแมเนจ
เม้นท์ จากัด) มูลค่าตามบัญชี 928 ล้านบาท และที่จะมีต่อไปในภายหน้า ได้จดจานองเพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื จาก
ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ ในวงเงิน 620 ล้านบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ห้องชุดในโครงการ เอท ทองหล่อ ของบริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พาร์ทเนอร์ส
จากัด”) มูลค่าตามบัญชี จานวน 1,552 ล้านบาท ได้จดจานองเพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงิ นกู้ยืมจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศแห่งหนึ่งในวงเงิน 1,150 ล้านบาท และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
15

สินทรัพย์ สิทธิการใช้ – สุ ทธิ และหนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ

2564

2563

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุ ง
อำคำร
ยำนพำหนะ
รวมสินทรัพย์ สิทธิการใช้

607,689,849

537,391,334

21,423,202

16,811,941

402,319,408
16,585,402
1,026,594,659

440,050,455
25,341,724
1,002,783,513

402,319,408
15,736,378
439,478,988

440,050,455
24,041,762
480,904,158

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ

37,285,768
648,767,385
686,053,153

35,178,606
567,935,682
603,114,288

37,009,287
189,660,235
226,669,522

34,738,721
204,451,309
239,190,030

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสินทรัพย์สิทธิ การใช้เพิ่มขึ้นจานวน 110 ล้านบาท และ 12
ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจานวน 27 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
งบกาไรขาดทุนมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2564
ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
ที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
ยำนพำหนะ
รวมค่ าเสื่ อมราคาสาหรับ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้

2563

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

40,017,788
37,731,047
8,756,321

44,403,204
37,731,047
8,712,459

22,276,543
37,731,047
8,305,384

26,812,069
37,731,047
8,305,384

86,505,156

90,846,710

68,312,974

72,848,500
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
ต้นทุนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง
กับสัญญำเช่ำระยะสั้น
(รวมอยู่ใ นต้น ทุ น ขำยและบริ ก ำร
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

2564

2563

21,974,981

22,879,051

9,052,070

10,592,994

5,804,421

10,171,000

5,804,421

10,171,000

กระแสเงิ น สดจ่ า ยออกไประหว่ า งปี 2564 และ 2563 ของกลุ่ ม บริ ษัท และบริ ษัท ทั้ งสิ้ น จ านวน 45 ล้ า นบาท
ในงบการเงินรวม และจานวน 44 ล้านบาท และ 45 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
16

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่วย:บาท)
เงินจ่ายซื้อฐานลูกค้า
และธุรกิจเดิม

งบการเงินรวม
ค่าลิขสิ ทธิ์
ซอฟแวร์

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

8,000,000
8,000,000
8,000,000

44,768,497
5,781,907
(588,240)
49,962,164
4,938,652
54,900,816

52,768,497
5,781,907
(588,240)
57,962,164
4,938,652

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จาหน่าย / ตัดบัญชี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
จาหน่าย / ตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

8,000,000
8,000,000
8,000,000

39,689,719
4,316,319
(588,118)
43,417,920
4,362,903
47,780,823

47,689,719
4,316,319
(588,118)
51,417,920
4,362,903

-

6,544,244
7,119,993

6,544,244
7,119,993

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

62,900,816

-

55,780,823
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์
รวม
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

42,497,384
5,721,907
48,219,291
4,677,811
52,897,102

42,497,384
5,721,907
48,219,291
4,677,811
52,897,102

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

37,943,521
3,969,670
41,913,191
4,216,762
46,129,953

37,943,521
3,969,670
41,913,191
4,216,762
46,129,953

6,306,100
6,767,149

6,306,100
6,767,149

มูลค่ ำสุ ทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี แสดงรวมใน
งบการเงินรวม
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2564
66,119
228,432
4,068,352
4,362,903

2563
133,699
685,877
3,496,743
4,316,319

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
66,119
133,699
105,227
365,865
4,045,416
3,470,106
4,216,762
3,969,670

62

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
17

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น ๆ
รวม

18

2564
6,205,303
216,368,712
222,574,015

2563
9,765,986
361,033,450
370,799,436

เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

2564
1,669,730
352,103,802
353,773,532

2563
1,523,982
673,743,176
675,267,158

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
16,426,528
18,563,882
319,366,812
637,656,629
335,793,340
656,220,511

31,218,961
14,786,371
7,576,440
87,944,535
210,577,495
352,103,802

23,653,058
13,089,529
10,510,718
130,127,105
496,362,766
673,743,176

14,722,082
13,414,056
7,273,866
73,379,313
210,577,495
319,366,812

งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น ๆ
รวม
กิจการอื่น ๆ
เจ้ำหนี้อื่น
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
ประมำณกำรต้นทุนก่อสร้ำงค้ำงจ่ำย
รวม
19

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
6,205,303
9,765,986
208,201,850
354,995,196
214,407,153
364,761,182

3,778,938
11,579,409
10,239,494
115,696,022
496,362,766
637,656,629

เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมาช่ วง
งบกำรเงินรวม
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรอื่น ๆ
รวม

2564
2,844,394
313,024,585
315,868,979

2563
7,460,329
367,352,651
374,812,980

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,844,394
7,460,329
313,024,585
367,352,651
315,868,979
374,812,980
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
20

เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินรวม
2564
ยอดยกมำ ณ ต้นงวด
กูเ้ พิ่ม
จ่ำยชำระ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญำ
เพิม่ (ลด) เงินต้นตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ยอดคงเหลือ ณ ปลำยงวด
หัก เงินกูย้ มื ระยะยำวที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

2563

1,632,244,438
(100,000,000)
1,532,244,438
276,930
2,512,124
1,535,033,492

1,818,604,220
(183,722,284)
1,634,881,936
(3,946,850)
1,309,352
1,632,244,438

(152,006,807)
1,383,026,685

(185,048,969)
1,447,195,469

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในประเทศ
20.1 เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด”) ได้ทำสัญญำกูย้ ืมเงินจำก
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง วงเงินตำมสัญญำ จำนวน 390.70 ล้ำนบำท ซึ่งจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เบิกใช้แล้วเต็มวงเงินตำมสัญญำ กำหนดชำระดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือนทุกเดือน นับแต่วนั ที่เบิกรับเงินกูง้ วดแรกและ
ชำระเงิ นต้นเป็ นรำยเดือนทุกเดือนให้เสร็ จสิ้ นภำยใน 10 ปี 6 เดื อน โดยเริ่ มชำระงวดแรกเดื อนที่ 31 งวดละ 1.90
ล้ำนบำท ถึ ง 6.40 ล้ำนบำท เงิ นกู้ยืมดังกล่ำวมี ที่ดิน 2 โฉนด พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงที่ มีอยู่แล้วและที่ จะมี ต่อไปใน
ภำยหน้ำจดทะเบียนจำนองเป็ นหลักประกันตำมสัญญำจำนอง ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2560
ภำยใต้สั ญ ญำเงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ ำ วมี ข ้อ จ ำกัด บำงประกำร ได้แ ก่ กำรเปิ ดบัญ ชี Operating account กับ ธนำคำร
กำรถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ หลักของบริ ษทั และเหตุกำรณ์ที่บ่งบอกกำรผิดนัดชำระหนี้ตำมสัญญำ หรื อกำรไม่ปฏิบตั ิตำม
สัญญำเงินกูย้ มื ให้ถือว่ำเป็ นกำรผิดนัดทั้งหมด ซึ่งอำจทำให้ธนำคำรมีสิทธิเร่ งให้บริ ษทั ย่อยชำระหนี้คงเหลือทั้งหมด
ก่ อ นครบก ำหนดได้ ทั น ที และตั้ง แต่ ปี 2562 เป็ นต้น ไป สั ญ ญำยัง ก ำหนดให้ บ ริ ษัท ย่ อ ยด ำรงอัต รำส่ ว น
ทำงกำรเงิน (DSCR) ไม่ต่ำกว่ำ 1.1 เท่ำ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2556 บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด”) ได้ทำสัญญำกูย้ ืมเงินจำก
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง วงเงิ นตำมสัญญำ จำนวน 224 ล้ำนบำท ซึ่ งจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูภ้ ำยใต้สัญญำเสร็ จสิ้ นแล้วจำนวน 206 ล้ำนบำท เนื่ องจำกโครงกำรก่อสร้ำงเสร็ จแล้ว กำหนด
ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือนทุกเดือนให้เสร็ จสิ้ นภำยใน 8 ปี 6 เดือน โดยเริ่ มชำระงวดแรกเดือนที่ 19
งวดละ 1.30 ล้ำนบำท ถึง 4 ล้ำนบำท เงิ นกูย้ ืมดังกล่ำวมีที่ดิน 11 แปลง พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่ มีอยู่แล้วและจะมีข้ ึน
ต่อไปในภำยหน้ำได้จดทะเบี ยนจำนองเป็ นหลักประกันตำมสัญญำจำนอง ลงวันที่ 12 มิ ถุนำยน 2557 ในวงเงิ น
จำนวน 229 ล้ำนบำท
ภำยใต้สั ญ ญำเงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ ำ วมี ข ้อ จ ำกัด บำงประกำร ได้แ ก่ กำรเปิ ดบัญ ชี Operating account กับ ธนำคำร
กำรถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ หลักของบริ ษทั และเหตุกำรณ์ที่บ่งบอกกำรผิดนัดชำระหนี้ตำมสัญญำ หรื อกำรไม่ปฏิบตั ิตำม
สัญญำเงินกูย้ มื ให้ถือว่ำเป็ นกำรผิดนัดทั้งหมด ซึ่งอำจทำให้ธนำคำรมีสิทธิเร่ งให้บริ ษทั ย่อยชำระหนี้คงเหลือทั้งหมด
ก่อนครบกำหนดได้ทนั ที นอกจำกนี้สญ
ั ญำยังกำหนดอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ดังนี้

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน (DSCR)

ตำมสัญญำ
ไม่ต่ำกว่ำ 1.1 เท่ำ

ตำมงบกำรเงิน
ณ 31 ธันวำคม 2564
0.21 เท่ำ

เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2564 และ วันที่ 19 ตุลำคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื อแจ้งยกเว้นเงื่ อนไขตำมสัญญำเงิน
กูย้ มื เงิน DSCR สำหรับปี 2564 และ ปี 2563 ตำมลำดับ
ในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ งได้พิจำรณำอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขใน
สัญญำกูย้ ืมเงิน ตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ย่อยที่ขอให้ธนำคำรผ่อนปรนเงื่อนไขในกำรชำระคืนเงินกูต้ ำมสัญญำ
เดิมโดยมีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินตำมสัญญำ 390.70 ล้ำนบำท
1. บริ ษทั ตกลงชำระเฉพำะดอกเบี้ยเป็ นระยะเวลำ 24 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2563 ถึงเดือนมิถุนำยน 2565
2. บริ ษทั ตกลงชำระเงินต้นจำนวน 390.70 ล้ำนบำท ให้กบั ธนำคำรภำยในระยะเวลำ 96 เดือน โดยเริ่ มงวดแรกเดือน
กรกฎำคม 2565 ถึงเดือนมิถุนำยน 2573
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
วงเงินตำมสัญญำ 224 ล้ำนบำท
1. บริ ษทั ตกลงชำระเฉพำะดอกเบี้ยเป็ นระยะเวลำ 24 เดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2563 ถึงเดือนเมษำยน 2565
2. บริ ษทั ตกลงชำระเงินต้นจำนวน 94.18 ล้ำนบำท ให้กบั ธนำคำรภำยในระยะเวลำ 28 เดือน โดยเริ่ มงวดแรกเดือน
พฤษภำคม 2565 ถึงเดือนสิ งหำคม 2567
สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมี ผลขำดทุ นจำกกำรเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขสัญ ญำ
ดังกล่ำวจำนวน 0.74 ล้ำนบำท และ 4.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
20.2 เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด”) ได้ทำสัญญำกูย้ ืมเงินกับ
ธนำคำรพำณิ ช ย์ใ นประเทศแห่ ง หนึ่ งจ ำนวน 1,550 ล้ำ นบำท เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรพัฒ นำในโครงกำรเอท
ทองหล่อ มีกำหนดผ่อนชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยภำยใน 4 ปี และ 10 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ เบิ กเงิ นกูง้ วดแรก มีอตั รำ
ดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 2.10 ถึง MLR – 2.75 ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่ำว มีหอ้ งชุดในโครงกำรเอท ทองหล่อ จำนวน 137
ห้องชุดเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ ทเนอร์ส จำกัด”) ได้ทำสัญญำกูย้ มื เงินกับ
ธนำคำรพำณิ ช ย์ใ นประเทศแห่ ง หนึ่ ง จ ำนวน 2 สั ญ ญำ วงเงิ น ตำมสั ญ ญำจ ำนวน 150 ล้ำ นบำท และ 1,000
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำกูย้ มื เงินฉบับเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559
ต่อมำในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่งได้พิจำรณำอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน
สัญญำกูย้ มื เงินฉบับเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2563 ตำมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ย่อยที่ขอให้ธนำคำรผ่อนปรนเงื่อนไขใน
กำรชำระคืนเงินกูต้ ำมสัญญำโดยมีรำยละเอียดดังนี้
วงเงินตำมสัญญำ 150 ล้ำนบำท
กำหนดผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภำยใน 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เบิกเงินกูง้ วดแรก ซึ่ งจะครบกำหนดชำระคืนเงิ นกู้
ภำยในเดือนเมษำยน 2565 และ มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR -2.48
วงเงินตำมสัญญำ 1,000 ล้ำนบำท
กำหนดผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภำยใน 11 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เบิกเงินกูง้ วดแรก ซึ่ งจะครบกำหนดชำระคืนเงินกู้
ภำยในเดือนตุลำคม 2574 และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ MLR -2.25 ถึง MLR -2.48 ต่อปี
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขสัญญำดังกล่ำ ว
จำนวน 0.46 ล้ำนบำท และ 7.98 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงินกูย้ มื ดังกล่ำว มีหอ้ งชุดในโครงกำรเอท ทองหล่อ จำนวน 137 ห้องชุดเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ภำยใต้สัญญำเงิ นกู้ยืมดังกล่ำว มี ขอ้ จำกัดบำงประกำรได้แก่ กำรเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน กำรเปิ ดบัญชี DSRA (Debt
Service Reserve Account) กับธนำคำร จำนวน 20 ล้ำนบำท กำรมอบสิ ทธิ เรี ยกร้ องเงิ นฝำกจำนวน 90 ล้ำนบำท
(สำหรั บบันทึ กข้อ ตกลง เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษำยน 2564) และกำรดำรงสัดส่ วนหนี้ สิ นต่อทุ น (Debt to Equity) และ
เหตุกำรณ์ที่บ่งบอกกำรผิดนัดชำระหนี้ ตำมสัญญำ หรื อไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำเงินกูย้ ืมให้ถือว่ำเป็ นกำรผิดนัดทั้งหมด
ซึ่ งอำจทำให้ธนำคำรมีสิทธิ เร่ งให้บริ ษทั ย่อยชำระหนี้ คงเหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดได้ทนั ที และตั้งแต่ปี 2563
เป็ นต้นไป สัญญำยังกำหนดให้บริ ษทั ย่อยดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (DSCR) ไม่ต่ำกว่ำ 1.1 เท่ำ นอกจำกนี้สญ
ั ญำยัง
กำหนดอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ดังนี้

อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุน

อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน (DSCR)
21

ตำมสัญญำ
ไม่เกินกว่ำ 2.00 เท่ำ

ตำมงบกำรเงิน
ณ 31 ธันวำคม 2564
1.30 เท่ำ

ตำมสัญญำ
ไม่ต่ำกว่ำ 1.1 เท่ำ

ตำมงบกำรเงิน
ณ 31 ธันวำคม 2564
1.53 เท่ำ

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้

2564
2,883,962
(2,419,612)

2563
60,819,287
(3,249,178)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,883,962
60,819,287
-

464,350

57,570,109

2,883,962

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

60,819,287
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สิน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงรับ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ในตรำสำรทุน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

100

(57)

-

43

38
9
147

(2)
(59)

-

38
7
88

4
2
1

(2)
(1)
-

-

2
1
1

81
1
89
58

(3)
(56)

1
1
(1)

82
1
87
1
(หน่วย:ล้านบาท)

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

100

(57)

-

43

38
9
147

(2)
(59)

-

38
7
88
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม
2564
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ในตรำสำรทุน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

4
1

(2)
-

-

2
1

81
86
61

(2)
(57)

1
1
(1)

82
85
3
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สิน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรค้ำงรับ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ในตรำสำรทุน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

31

69

-

100

42
9
82

(2)
67

(2)
(2)

38
9
147

1
5

3
2
(4)

-

4
2
1

120
126
(44)

1
2
65

(39)
(39)
37

81
1
89
58
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายจ่าย/รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมำณกำรต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียน
สำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมำณกำรหนี้สิน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ในตรำสำรทุน
รวม
สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

กาไร(ขาดทุน)

กาไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จอื่น

31

69

-

100

42
9
82

(2)
67

(2)
(2)

38
9
147

1
5

3
(4)

-

4
1

120
126
(44)

(1)
68

(39)
(39)
37

81
86
61

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่มิได้รับรู ้ในงบการเงินมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
2564
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ยอดขำดทุนยกไป
รวม

2563
49
160
209

46
123
169

(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
36
39
1
37
39

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้ นอายุในปี 2565 ถึงปี 2569 ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีที่ยงั ไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ ย วกับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั นั้น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ย่อยยังมิได้รับรู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจาก
ยังไม่มีความเป็ นได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว

70

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
22

ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และตาม
ข้อกาหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชน์ที่ ก าหนดไว้มีความเสี่ ยงจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ ยง
ของช่วงชีวติ ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2564
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน :เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
หัก ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สิ นไม่ ห มุ น เวี ย น
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

200,585,820

203,250,852

192,418,093

195,276,683

5,730,649

17,980,488

5,634,430

17,980,488

194,855,171

185,270,364

186,783,663

177,296,195

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรู้ ในกำไรขำดทุน
ต้นทุนในอดีต และผล(กาไร)หรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รับรู้ ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

203,250,852

220,158,611

195,276,683

213,939,647

6,864,534
22,880,938
2,633,069
32,378,541

12,006,667
21,280,793
2,388,533
35,675,993

7,473,084
19,977,632
2,520,444
29,971,160

12,006,667
18,943,993
2,296,624
33,247,284

-

(8,920,966)

-

(8,332,894)

(35,043,573)

(43,662,786)

(32,829,750)

(43,577,354)

200,585,820

203,250,852

192,418,093

195,276,683
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ผลก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ รั บ รู ้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ข้อสมมติดา้ นการเงิน
1,789,336
1,324,137
ข้อสมมติดา้ นประชากร
748,780
832,301
การปรับปรุ งจากประสบการณ์
(11,459,082)
(10,489,332)
รวม
(8,920,966)
(8,332,894)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
ต้นทุนในอดีต และผล(กาไร)หรื อ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่าย
ชาระผลประโยชน์
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

2563

6,864,534
22,880,938
2,633,069
32,378,541

12,006,667
21,280,793
2,388,533
35,675,993

7,473,084
19,977,632
2,520,444
29,971,160

12,006,667
18,943,993
2,296,624
33,247,284

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในรายการดังต่อไปนี้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
21,997,062
21,261,461
7,974,098
11,985,823
29,971,160
33,247,284

งบการเงินรวม
ต้นทุนการก่อสร้าง
ต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

2564
21,997,062
1,406,124
8,975,355
32,378,541

2563
21,261,461
1,182,882
13,231,650
35,675,993

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน
งบการเงินรวม
2564

2563
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ (ตารางมรณะไทย)
อัตราทุพพลภาพ

1.29 - 1.83
2.00 - 4.00
0-31.00
TMO 2017
5 ของอัตรามรณะ

1.29 - 1.83
2.00 - 4.00
0-31.00
TMO 2017
5 ของอัตรามรณะ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้อยละ)
1.31
1.31
2.00-4.00
2.00-4.00
0-21.00
0-21.00
TMO 2017
TMO 2017
5 ของอัตรามรณะ
5 ของอัตรามรณะ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ (ตารางมรณะไทย)
อัตราทุพพลภาพ
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน
ตารางมรณะ (1ปี )

(12.11)
14.71
(12.85)
0.59

13.92
(13.14)
7.67
(0.61)

31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(11.32)
11.84
(11.94)
0.77

12.95
(10.58)
7.16
(0.76)
(หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน
ตารางมรณะ (1ปี )

(11.12)
13.60
(11.80)
0.57

12.75
(12.17)
7.22
(0.57)

(10.53)
11.02
(11.13)
0.54

12.02
(9.87)
6.78
(0.54)

แม้วา่ การวิเครำะห์น้ ี ไม่ได้คานึงถึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
จานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สาหรับปี ปั จจุบนั และสี่ ปีย้อนหลังมีดงั นี้

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
23

ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
201
192
203
195
220
214
168
164
163
159

(หน่วย:ล้านบาท)
การปรับปรุ งตามประสบการณ์

งบการเงินรวม
(9)
(11)
-

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
(8)
(10)
-

ประมาณการหนีส้ ิน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563

(หน่วย:บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2564
2563

ประมำณกำรหนี้สินของต้นทุนในกำร
แก้ไขงำนในช่วงรับประกันผลงำน
ประมำณกำรหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกคดีฟ้องร้อง
ประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้ อถอน
รวม

14,942,299
31,537,839
3,690,400
50,170,538

10,756,280
29,876,092
3,690,400
44,322,772

14,942,299
31,537,839
46,480,138

10,756,280
29,876,092
40,632,372

ส่วนที่หมุนเวียน
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
รวม

14,942,299
35,228,239
50,170,538

10,756,280
33,566,492
44,322,772

14,942,299
31,537,839
46,480,138

10,756,280
29,876,092
40,632,372
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ประมาณการหนี้ สินของ
ต้นทุนในการแก้ไขงาน
ในช่วงรับประกันผลงาน
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
11
10
ประมาณการหนี้ สินเพิ่มขึ้น
17
15
กลับรายการประมาณการหนี้ สิน
(3)
จ่ายชาระหนี้ ประมาณการหนี้ สิน
(10)
(14)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
15
11

ประมาณการหนี้สินจาก
คดีฟ้องร้อง
2564
2563
29
28
2
1
31
29

ประมาณการต้นทุน
ในการรื้ อถอน
2564
2563
4
4
4
4

รวม
2564
44
19
(3)
(10)
50

2563
38
20
(14)
44

(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ณ วันที่ 1 มกรำคม
ประมำณกำรหนี้สินเพิ่มขึ้น
กลับรำยกำรประมำณกำรหนี้สิน
จ่ำยชำระหนี้ประมำณกำรหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
24

ประมำณกำรหนี้สินของ
ต้นทุนในกำรแก้ไขงำน
ในช่วงรับประกันผลงำน
2564
2563
11
10
17
15
(3)
(10)
(14)
15
11

ประมำณกำรหนี้สินจำก
คดีฟ้องร้อง
2564
2563
29
28
2
1
31
29

รวม
2564
40
19
(3)
(10)
46

2563
38
16
(14)
40

สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุนสารอง (“สารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน เงิ นสารองนี้ จะนาไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลไม่ได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้
จัดสรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
25

หุ้นทุนซื้อคืนและสารองหุ้นทุนซื้อคืน
หุ้นทุนซื้อคืน
หุน้ ทุนซื้อคืนที่อยูใ่ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ คือ ต้นทุนของหุน้ ที่บริ ษทั ที่ถือโดยบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ถือหุน้ บริ ษทั จำนวน 9.04 ล้ำนหุน้ ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 0.57 ของหุน้
ที่บริ ษทั ออก รวมเป็ นต้นทุนทั้งหมด 22.90 ล้ำนบำท
ใน 2561 คณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิแผนหุน้ ทุนซื้ อคืน (“แผน”) โดยให้ซ้ื อหุ ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละ 3.70 ของหุ ้นบริ ษทั
ที่ ออก หรื อ 60 ล้ำนหุ ้น แผนนี้ มีวตั ถุประสงค์ในกำรบริ หำรสภำพคล่องส่ วนเกิ นของบริ ษทั ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
จ ำนวนเงิ น สู ง สุ ด ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ส ำหรั บ กำรซื้ อ หุ ้ น คื น คื อ 200 ล้ำ นบำท และรำคำในกำรจ่ ำ ยซื้ อ หุ ้ น ต้อ งไม่ เ กิ น
ร้อยละ 115 ของรำคำปิ ดถัวเฉลี่ยจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ในช่วง 5 วันซื้อขำยก่อนที่
จะมีกำรซื้ อหุ ้นแต่ละหุ ้น บริ ษทั สำมำรถซื้ อหุ ้นผ่ำนตลำดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 17 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่
16 มิถุนำยน 2562 หุน้ ที่ซ้ือนี้สำมำรถนำออกขำยได้อีกครั้งหลังจำก 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ซ้ือ
สารองหุ้นทุนซื้อคืน
สำรองหุ ้นทุนซื้ อคืนคือ จำนวนเงิ นที่ จดั สรรจำกกำไรสะสมในจำนวนที่ เท่ำกับต้นทุ นของหุ ้นบริ ษทั ที่ ถือโดยบริ ษทั
สำรองหุน้ ทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

26

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ที่ ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนิ นงำน ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรกำหนดงบประมำณรวมทั้งจัดสรร
ทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำน และประเมินผลกำรดำเนิ นของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร และ/หรื อ คณะกรรมกำรของบริ ษทั
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของแต่ละส่วนงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่รำยงำนโดยใช้กำไรก่อนภำษีเงินได้ของส่ วนงำน ซึ่งนำเสนอ
ในรำยงำนกำรจัดกำรภำยในทุกเดือน
กลุ่มบริ ษทั มี 3 ส่วนงำนที่รำยงำนที่สำคัญ ดังนี้
• ส่วนงำน 1 คือ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
• ส่วนงำน 2 คือ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อบริ กำรห้องพัก และธุรกิจให้เช่ำพื้นที่
• ส่วนงำน 3 คือ บริ หำรจัดกำรธุรกิจเซอร์วสิ อพำร์ทเม้นท์หรื ออสังหำริ มทรัพย์อื่นๆ
ส่วนงำนภูมิศำสตร์
กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั ดำเนินธุรกิจเฉพำะในประเทศเท่ำนั้น ดังนั้นฝ่ ำยบริ หำรจึงพิจำรณำว่ำกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีส่วนงำนทำง
ภูมิศำสตร์เพียงส่วนงำนเดียว
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีร่ ายงาน

ส่วนงำน 1

ส่วนงำน 2

(หน่วย:ล้ำนบำท)
รวมส่วนงำน
ที่รำยงำน

ส่วนงำน 3

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

รำยได้จำกลูกค้ำ
- ภำยนอก
- ระหว่ำงส่วนงำน
- ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน

5,027
6
(6)

7,651
8
(8)

284
4
(4)

335
2
(2)

3
15
(15)

2
17
(17)

5,314
25
(25)

7,988
27
(27)

รายได้ รวม

5,027

7,651

284

335

3

2

5,314

7,988

62
4,965
5,027

27
7,624
7,651

284
284

335
335

3
3

2
2

349
4,965
5,314

364
7,624
7,988

338
2

439
5
4

(199)
73

(175)
78

(12)
-

(20)
-

127
75

244
5
82

124
5,638

161
6,263

218
4,219

225
4,333

9

8

342
9,866

386
10,604

7
524
37
1,437

7
590
43
2,143

502
2,548
989
2,273

523
2,676
959
2,288

5

1
6

509
3,072
1,026
3,715

530
3,266
1,003
4,437

จังหวะการรับรู้ รายได้
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง
ตลอดช่วงเวลำหนึ่ง
รายได้ รวม
กาไร(ขาดทุน)ตามส่ วนงาน
ก่ อนหักภาษี
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและ
ตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ ตามส่ วนงาน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
การลงทุน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ สิทธิการใช้
หนีส้ ินตามส่ วนงาน
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรกระทบยอดรำยได้ กำไรหรื อขำดทุน สิ นทรัพย์และหนี้สิน และรำยกำรอื่นที่มีสำระสำคัญของส่วนงำนที่รำยงำน
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
รำยได้
รวมรายได้จากส่วนงานที่รายงาน

5,250

7,949

4,990

7,665

89

66

76

41

(25)

(27)

-

-

5,314

7,988

5,066

7,706

รวมกาไรจากส่วนงานที่รายงาน
ตัดรายการกาไรระหว่างส่วนงาน

120
-

244
-

303
-

409
-

กาไรรวมก่อนภาษีเงินได้

120

244

303

409

รายได้อื่น
ตัดรายการรายได้ระหว่างส่วนงาน
รำยได้ รวม
กำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2564

2563

(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะ
2564
2563

สินทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ของส่วนงำนที่รำยงำน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

6,794
-

7,338
-

5,629
1,532

6,218
1,469

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

3,071

3,266

548

618

สินทรัพย์ รวม

9,865

10,604

7,709

8,305

รวมหนี้สินของส่วนงำนที่รำยงำน
หนี้สินอื่น

3,715
-

4,437
-

1,641
-

2,363
-

หนีส้ ินรวม

3,715

4,437

1,641

2,363

หนีส้ ิน
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้ำนบำท)
รวมส่วนงำนที่
รำยงำน

ปรับปรุ ง

งบกำรเงินรวม

รายการอื่นทีม่ สี าระสาคัญ
2564
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย

6
81
343

(5)
(5)
(1)

1
76
342

10
87
387

(5)
(5)
(1)

5
82
386

2563
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งจากส่ วนงานที่ 1 ของบริ ษทั ในปี 2564 และ 2563 เป็ นเงิ นประมาณ 924 ล้านบาท และ 1,162
ล้านบาท ตามลาดับ
27

กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั บนพื้นฐานความสมัครใจของ
พนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงิ นเดื อนของพนักงานทุกเดื อน กองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ ได้
จดทะเบี ยนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่
ได้รับอนุญาต
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
28

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่ รวมอยู่ในการคานวณกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานสาหรับแต่ละปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
จาแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้ดงั นี้
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
วัสดุก่อสร้ำง อะไหล่ และวัสดุใช้ไป
ต้นทุนจำกกำรให้บริ กำร
ค่ำจ้ำงเหมำ
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนและคนงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

1,104
65
1,858
1,124
342
47
577
76
5,193

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563
1,694
69
3,530
1,287
386
55
27
614
82
7,744

2564
1,104
18
1,858
1,070
163
42
498
9
4,762

2563
1,694
28
3,530
1,227
200
49
27
531
11
7,297
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
29

ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สำหรับปี ปั จจุบนั

-

125

-

124

กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว

56

(65)

56

(68)

ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน

56

60

56

56

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม

กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของตรำสำรทุน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงำน
รวม

ก่อนภำษี
เงินได้

2564
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษีเงิน
ได้

ก่อน
ภำษีเงิน
ได้

2563
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษีเงิน
ได้

สุทธิจำก
ภำษีเงิน
ได้

สุทธิ
จำกภำษี
เงินได้

8

(2)

6

(195)

39

(156)

8

(2)

6

9
(186)

(2)
37

7
(149)
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของตรำสำรทุน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัด
มูลค่ำใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงำน
รวม

ก่อนภำษี
เงินได้

2564
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษีเงิน
ได้

ก่อน
ภำษีเงิน
ได้

2563
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษีเงิน
ได้

สุทธิจำก
ภำษีเงิน
ได้

สุทธิ
จำกภำษี
เงินได้

8

(2)

6

(195)

39

(156)

8

(2)

6

8
(187)

(2)
37

6
(150)

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีทแี่ ท้ จริง
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำไรก่อนภำษีเงินได้
จำนวนเงินภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
รำยจ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี
ผลขำดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวม

20

2563
จานวนเงิน
120

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จานวนเงิน
244

24
(11)
9
34
-

49
(10)
2
5
(14)

56

32
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กำไรก่อนภำษีเงินได้

30

20

2563
จานวนเงิน
303

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

จานวนเงิน
409

จำนวนเงินภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
รำยจ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี
ผลขำดทุนในปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
อื่นๆ

61
(9)
4
-

82
(14)
2
5
(19)

รวม

56

56

กาไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 คำนวณจำกกำไรสำหรั บ ปี ที่ เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั และจำนวนหุ ้นสำมัญที่ ออกจำหน่ ำยแล้วระหว่ำงปี โดยวิธีถ ัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักโดยแสดง
กำรคำนวณ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
กำไรสำหรับปี ที่เป็ นส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐำน) (บำท) 125,232,981
239,823,297
247,024,398
353,130,465
จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก
1,590,957,300
1,590,957,300
1,590,957,300
1,590,957,300
กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.08
0.15
0.16
0.22

83

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
31

เงินปันผล
ปี 2564 :ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2564 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั สำหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ในอัตรำหุน้ ละ 0.03 บำท โดยบริ ษทั ได้จ่ำย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 10 กันยำยน 2564
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท ทั้งนี้ รวมเป็ น
จำนวน 79.55 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 21 พฤษภำคม 2564
ปี 2563 :ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษทั สำหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึ งวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2563 ในอัตรำหุ ้นละ 0.03 บำท รวมเป็ นเงิ น
จำนวน 47.73 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 11 กันยำยน 2563
เมื่ อ วัน ที่ 30 เมษำยน 2563 ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลในอัต รำหุ ้น ละ 0.05 บำท ทั้ง นี้
รวมเป็ นจำนวน 79.54 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ได้จ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
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เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยและอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออก
เครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นส่ วนที่สาคัญของธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มี
ความสมดุลของระดับความเสี่ ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ ยงและต้นทุนของการ
จัดการความเสี่ ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั อย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ ยงและการควบคุมความเสี่ ยง
กำรบริหำรจัดกำรทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มนั่ คงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมัน่ ของ
ตลาด และก่ อ ให้เ กิ ด การพัฒ นาธุ ร กิ จ ในอนาคต คณะกรรมการได้มี ก ารก ากับ ดู แ ลผลตอบแทนจากการลงทุ น ซึ่ ง
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ่ งไม่รวมส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุม อีกทั้งยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เนื่ องจากดอกเบี้ยของเงินกูย้ ืมส่ วนใหญ่มี
อัตราคงที่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้และเงินกูย้ มื กลุ่มบริ ษทั
ไม่ได้ใช้ตราสารทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ และหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และ
ระยะที่ครบกาหนดชาระหรื อกาหนดอัตราใหม่ มีดงั นี้
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
ปี 2564
หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

หลังจำก
1 ปี – 5 ปี

หลัง 5 ปี

รวม

0.12 - 0.31
3.08

338
1,727
1

-

-

338
1,727
1

0.25
3.30 - 3.58

2
(152)

(626)

20
(757)

22
(1,535)

1,916

(626)

(737)

553

0.68
-

638
1,516

-

-

638
1,516

0.01
3.30 - 3.58

(185)

28
(635)

(812)

28
(1,632)

1,969

(607)

(812)

550

รวม
ปี 2563
หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ภำยใน
1 ปี
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
ปี 2564
หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

0.20 – 0.31
3.00

รวม

หลังจำก
1 ปี – 5 ปี

หลัง 5 ปี

รวม

234
1,726
84

-

-

234
1,726
84

2

-

-

2

2,046

-

-

2,046

0.70
3.00

542
1,515
76

-

-

542
1,515
76

0.01

2,133

8
8

-

8
2,141

0.25

รวม
ปี 2563
หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน

ภำยใน
1 ปี

ควำมเสี่ยงจำกเงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ัท ไม่ มีความเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่า งประเทศ เนื่ อ งจากบริ ษทั มี เจ้า หนี้ ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ
ควำมเสี่ยงทำงด้ ำนสินเชื่ อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้ แก่กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตามเงื่ อนไขที่
ตกลงไว้ เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงิ นของลูกค้า ทุกราย ประวัติการชาระหนี้ รวมทั้งความเห็ นจากฝ่ ายกฏหมาย การเรี ยกเก็บเงิ น
ล่วงหน้าก่อนเริ่ มดาเนินงานและเรี ยกเก็บเงินตามผลงานที่ทาเสร็ จ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อที่เป็ น
สาระสาคัญ โดยความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หลังหักค่าเผื่อผลขาดทุน
ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 6 อย่า งไรก็ ต ามเนื่ องจากกลุ่ ม บริ ษทั /บริ ษทั มี ลู กค้าจานวนมาก
ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยของบริ ษทั กาหนดให้มีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ น
และไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมหมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการ
ที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกกาหนดโดยวิธีต่อไปนี้
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ เงิ นประกันผลงาน
มูลค่างานระหว่างก่อสร้างที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้า เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน เงินเบิกเกินบัญชี
และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น และหนี้ สินหมุนเวียนอื่นเป็ นมูลค่าที่ ใกล้เคียงกับราคาที่
บันทึกไว้ในบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารทุนพิจารณาโดยอ้างอิงกับราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้-กองทุนรวมอ้างอิงจากราคาหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน ณ วัน
ทาการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับราคาที่บนั ทึ กไว้ในบัญชี เนื่ องจากส่ วนใหญ่ของเครื่ องมือ
ทางการเงินเหล่านี้มีดอกเบี้ยในอัตราตลาด
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น มีมูลค่า
ตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย:ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำม
บัญชี
31 ธันวาคม 2564:
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
กองทุนรวม-ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน
31 ธันวาคม 2563:
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
กองทุนรวม-ตรำสำรหนี้
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2

ระดับ 1

ระดับ 3

รวม

1,614

-

1,614

-

1,614

631
2,245

631
631

1,614

-

631
2,245

1,403

-

1,403

-

1,403

624
2,027

624
624

1,403

-

624
2,027
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำม
บัญชี
31 ธันวาคม 2564:
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
กองทุนรวม-ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน
31 ธันวาคม 2563:
สินทรัพย์
สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุน
กองทุนรวม-ตรำสำรหนี้
สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ วั ด มู ล ค่ า ด้ ว ย
มู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1,613

-

1,613

-

1,613

631
2,244

631
631

1,613

-

631
2,244

1,402

-

1,402

-

1,402

624
2,026

624
624

1,402

-

624
2,026

มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวข้ำงต้นวัดมูลค่ำด้วยรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
33

ภาระผูกพันกับกิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภำระผูกพันดังนี้

งบกำรเงินรวม

(หน่วย:ล้ำนบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

3

3

ที่พกั คนงำนและสิ่ งปลูกสร้ำงอื่น
ต้นทุนโครงกำรอำคำรเพื่อให้บริ กำรห้องพัก

4
544

4
-

รวม

551

7

ภาระผูกพันอื่น ๆ :ตำมสัญญำจ้ำงกับผูร้ ับเหมำช่วงของโครงกำรก่อสร้ำงคงเหลือ

872

872

1,562
2,434

1,562
2,434

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน :สัญญำที่ยงั ไม่ได้รับรู ้
อำคำรชุด

หนังสื อค้ ำประกันจำกธนำคำรเพือ่ ค้ ำประกันค่ำสิ นค้ำสำธำรณูปโภค
สัญญำจ้ำง ผลงำนก่อสร้ำงและกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
รวม

บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั เอส ซี อำร์ แอสเซ็ทแมเนจเม้นท์ จำกัด”) มีภำระผูกพันตำมสัญญำที่ปรึ กษำด้ำนเทคนิ คและสัญญำ
บริ หำรจัดกำรที่ พกั อำศัยกับบริ ษทั อื่นแห่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ อตั รำค่ำที่ ปรึ กษำและบริ กำรและเงื่ อนไขเป็ นไปตำมที่ ระบุไว้ใน
สัญญำ
บริ ษทั ย่อย (“บริ ษทั ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด”) มีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงบริ หำรจัดกำรธุ ร กิ จ
ห้องพักกับบริ ษทั อื่นแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ค่ำบริ หำรจัดกำรและเงื่อนไขเป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มี วงเงิ นสิ นเชื่ อซึ่ งได้รับจำกสถำบันกำรเงิ นในประเทศ ซึ่ งยังไม่ได้เบิ กใช้เป็ น
จำนวนประมำณ 5,187 ล้ำนบำท
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
34

หนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้
คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น ดังนี้
คดีฟ้องร้องที่บริ ษทั ถูกบุคคลภำยนอกฟ้องละเมิดและเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำกงำนก่อสร้ำงผิดสัญญำจ้ำงและค้ ำประกัน
ซึ่ งมีทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง เป็ นจำนวน 2.55 ล้ำนบำท ต่อมำศำลอุทธรณ์มีคำพิพำกษำให้บริ ษทั ร่ วมกันรื้ อถอน และ
ชำระค่ำเสี ยหำย 100,000 บำท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับแต่วนั ที่ 23 กันยำยน 2556 เป็ นต้นไป และค่ำเสี ยหำย
เดื อ นละ 5,000 บำท เป็ นต้น ไป จนกว่ำ จะรื้ อถอนเสร็ จ และเมื่ อ วัน ที่ 3 พฤศจิ ก ำยน 2561 บริ ษ ัท ได้ยื่ น ฏี กำ
ซึ่ งเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2563 ศำลฎีกำมีคำพิพำกษำยืนตำมศำลอุทธรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ได้บนั ทึก
ประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกคดีดงั กล่ำวไว้แล้ว จำนวน 0.66 ล้ำนบำท
เมื่ อ วัน ที่ 28 มิ ถุ น ำยน 2554 ตำมคดี ห มำยเลขด ำที่ 2398/2554 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ไมวำน (ประเทศไทย) จ ำกัด
เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องกำรเคหะแห่งชำติ ข้อหำผิดสัญญำและเรี ยกค่ำเสี ยหำย ทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จำนวน 850 ล้ำนบำท
ต่อมำศำลมี คำสั่งจำหน่ ำยคดี และเมื่ อวันที่ 7 กันยำยน 2555 ตำมคดี หมำยเลขดำที่ 2206/2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ อง
กำรเคหะแห่งชำติต่อศำลปกครองกลำงซึ่ งมีค่ำเสี ยหำยเป็ นทุนทรัพย์ ณ วันฟ้อง จำนวน 874 ล้ำนบำท และเมื่อวันที่
7 กรกฎำคม 2558 ตำมคดีหมำยเลขดำที่ 1218/2558 กำรเคหะแห่ งชำติเป็ นโจทก์ยื่นฟ้องบริ ษทั ข้อหำผิดสัญญำและ
เรี ยกค่ำเสี ยหำย ทุ นทรั พย์ ณ วันฟ้ อง จำนวน 63 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ศำลปกครองได้มีคำสั่งให้รวมกำรพิจำรณำกับ
คดี ห มำยเลขดำที่ 2206/2555 ต่ อ มำเมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หำคม 2561 ศำลปกครองกลำงพิ พ ำกษำให้บริ ษทั ชำระเงิ น
แก่กำรเคหะแห่งชำติ จำนวน 25.32 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 21.25 ล้ำนบำท นับแต่
วันที่ 7 กรกฏำคม 2558 เป็ นต้นไป จนกว่ำจะชำระหนี้ เสร็ จ และให้กำรเคหะแห่ งชำติ คืนหนังสื อค้ ำประกันทั้ง
3 ฉบับแก่ บริ ษทั และเมื่ อวันที่ 6 กันยำยน 2561 บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ต่อศำล ซึ่ งจนถึ งวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2565
คดีอยูร่ ะหว่ำงพิจำรณำของศำลยังไม่ทรำบผล อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ได้บนั ทึกประมำณกำร
หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นจำกคดีดงั กล่ำวไว้แล้วจำนวน 30.88 ล้ำนบำท (รวมดอกเบี้ย)
เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ถูกบุคคลภำยนอกฟ้ องละเมิดและเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำกงำนก่อสร้ ำงมีทุนทรั พย์
50 ล้ำนบำท พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระหนี้ เสร็ จ ต่อมำ
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษทั ได้ยื่นคำให้กำรต่อศำล และเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563 ศำลชั้นต้นพิพำกษำ
ยกฟ้อง ต่อมำเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ทำงฝ่ ำยโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 ทำงบริ ษทั
ยืน่ แก้คำให้กำรต่อศำล ซึ่งเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2564 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น ปั จจุบนั โจทก์ไม่ได้ทำ
กำรยืน่ ฎีกำ คดีควำมดังกล่ำวจึงถึงที่สุด
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2562 บริ ษทั ถูกลูกค้ำรำยหนึ่ งฟ้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำกงำนก่อสร้ำงผิดสัญญำจ้ำงมีทุนทรั พย์
247.65 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้องเป็ นต้นไป ต่อมำเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2562
บริ ษทั ได้ทำกำรยืน่ คำให้กำรต่อศำลและฟ้องแย้งโจทก์โดยมีทุนทรัพย์ 78.55 ล้ำนบำท ศำลชั้นต้นนัดสื บพยำนโจทก์
และจำเลยในวันที่ 7 มิถุนำยน 2565
เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกบริ ษทั ประกันภัยแห่งหนึ่งฟ้องละเมิดและเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำก
งำนก่อสร้ำง ซึ่ งมีทุนทรัพย์ ณ วันฟ้องเป็ นจำนวนเงิน 0.42 ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2562 บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ทำกำรยื่นคำให้กำรต่อศำล และศำลชั้นต้นนัดสื บพยำนโจทก์และจำเลยที่ 1-3 แล้วเสร็ จในวัน 14-15
กรกฎำคม 2563 และนั ด สื บ พยำนจ ำเลยที่ 4 ในวัน ที่ 28 กัน ยำยน 2563 ซึ่ งเมื่ อ วัน ที่ 24 พฤศจิ ก ำยน 2563
ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้องบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และโจทก์ยนื่ อุทธรณ์เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2564 ต่อมำบริ ษทั ได้ยนื่
แก้อุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2564 ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำงพิจำรณำของศำลอุทธรณ์
เมื่ อ วัน ที่ 4 ธัน วำคม 2562 บริ ษ ัท ถู ก นิ ติ บุ ค คลอำคำรชุ ด แห่ ง หนึ่ ง ฟ้ อ งข้อ หำผิ ด สั ญ ญำและเรี ย กค่ ำ เสี ย หำยมี
ทุ น ทรั พ ย์ เป็ นจ ำนวน 4.20 ล้ำ นบำท พร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี นับ จำกวัน ฟ้ อ งเป็ นต้น ไปจนกว่ ำ จะ
ช ำ ร ะ ห นี้ เ ส ร็ จ ต่ อ ม ำ เ มื่ อ วั น ที่ 16 กั น ย ำ ย น 2563 บ ริ ษั ท ไ ด้ ท ำ ก ำ ร ยื่ น ค ำ ใ ห้ ก ำ ร ต่ อ ศ ำ ล แ ล ะ
ศำลนัดสื บพยำนโจทก์ในวันที่ 17 มีนำคม 2565 และนัดสื บพยำนจำเลยในวันที่ 18, 29 และ 30 มีนำคม 2565
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 บริ ษทั ถูกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศไทยแห่ งหนึ่ งฟ้ อง เป็ นจำเลยที่ 4 ข้อหำผิดสัญญำ
เบิ กเงินทุนหมุนเวียน สัญญำโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องและเรี ยกค่ำเสี ยหำย มีทุนทรัพย์ 10.16 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตรำร้อยละ 18 ต่อปี นับจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระหนี้เสร็ จ ต่อมำเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2563 บริ ษทั ได้
ทำกำรยืน่ คำให้กำรต่อศำล ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2564 ศำลชั้นต้นพิพำกษำยกฟ้องบริ ษทั
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิ กำยน 2563 บริ ษทั ย่อยถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งฟ้ อง ข้อหำผิดสัญญำและเรี ยกค่ำเสี ยหำยมีทุนทรัพย์
เป็ นจำนวน 22.94 ล้ำนบำท พร้ อมดอกเบี้ ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระหนี้ เสร็ จ
ต่อมำเมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564 บริ ษทั ย่อยได้ทำกำรยื่นคำให้กำรต่อศำล ศำลชั้นต้นนัดสื บพยำนโจทก์วนั ที่ 17-18
พฤษภำคม 2565 และนัดสื บพยำนจำเลยวันที่ 18-19 และ 20 พฤษภำคม 2565
เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ถูกบุคคลภำยนอกฟ้ อง ข้อหำละเมิดและเรี ยกค่ำเสี ยหำย จำนวน 3.45 ล้ำนบำท
พร้ อมดอกเบี้ ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ของค่ำเสี ยหำย 1.55 ล้ำนบำท นับจำกวันฟ้ องเป็ นต้นไป โดยศำลชั้นต้นนัด
สื บพยำนโจทก์และจำเลย ในวันที่ 18 - 20 มกรำคม 2565 และนัดฟังคำพิพำกษำในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2564 บริ ษทั ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งฟ้ อง ข้อหำผิดสัญญำว่ำจ้ำงทำของและเรี ยกค่ำเสี ยหำย จำนวน
0.27 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่ำจะชำระหนี้ เสร็ จ ต่อมำเมื่อ
วันที่ 6 กันยำยน 2564 บริ ษทั ได้ยนื่ คำให้กำรต่อศำล และศำลชั้นต้นนัดสื บพยำนโจทก์และจำเลย ในวันที่ 8 เมษำยน
2565
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
35

สินทรัพย์ ทใี่ ช้ เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จานวน 22 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท ใน
งบการเงิ น รวม และ 2 ล้า นบาท และ 8 ล้า นบาท ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ตามล าดับ ได้ใ ช้เ ป็ นหลัก ประกัน
การกูย้ ืมเงิน และการออกหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศสามแห่ง และค้ าประกันต่อศาลเพื่อชาระหนี้
แก่เจ้าหนี้รายหนึ่งตามคาพิพากษาของศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริ ษทั จานวน 141 ล้านบาท และ 138 ล้านบาท ตามลาดับ
ได้ใช้เป็ นหลักประกันหนี้สินตามหนังสื อค้ าประกันที่มีต่อธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศสองแห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ ดิน และส่ วนปรั บปรุ งอาคารของบริ ษทั มูลค่าตามบัญชี 99 ล้านบาท และ 102
ล้านบาท ตามลาดับ และสิ่ งปลูกสร้างที่จะมีข้ ึนในภายหน้า ตลอดจนจานวนสิ ทธิ เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้จดทะเบียนจานองไว้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากธนาคาร การออกหนังสื อค้ าประกันจากธนาคาร
เงิ นกู้ยืมระยะสั้นอื่ น และเงิ นกู้ยืมระยะยาวอื่ นจากบุ คคลอื่ น ในวงเงิ นจานองรวม 2,500 ล้านบาทและ 2,352 ล้านบาท
ตามลาดับ

36

การจัดประเภทรายการใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรใหม่ของตัวเลขเปรี ยบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภท
รำยกำรในปี ปั จจุบนั
ผลกระทบจำกกำรจัด ประเภทรำยกำรใหม่ ต่ อ งบก ำไรขำดทุ น เบ็ด เสร็ จ สำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย:พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ตำมที่เคย
รำยงำนไว้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

6,894,777
376,460

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
จำกกำร
จัดประเภทใหม่

108,017
(108,017)

ภำยหลัง
กำรจัดประเภท
ใหม่

7,002,794
268,443
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:พันบำท)

ตำมที่เคย
รำยงำนไว้
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ต้นทุนกำรก่อสร้ำง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
37

งบกำรเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จำกกำร
จัดประเภทใหม่

6,894,777
276,967

108,017
(108,017)

ภำยหลัง
กำรจัดประเภท
ใหม่

7,002,794
168,950

การอนุมตั งิ บงการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2565
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4)
เอกสารแนบอืน่ ๆ
Other Attachment

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ทไ่ี ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี เลขานุการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
(1)
นำยสมชำย ศิรเิ ลิศพำนิช
- รักษำกำรประธำนกรรมกำร,
รองประธำนกรรมกำร, กรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน,
ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำร,
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร
- กรรมกำรอิสระ, ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

อายุ
(ปี )
60

70

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(2)
คุณวุฒิการศึกษา
- MBA Operation Management
University of Scranton
Pennsylvania, USA
ประวัตกิ ารอบรม
* กำรอบรม จำก IOD
DAP รุ น่ 1/2003

คุณวุฒิการศึกษา
- Master of Education (Curriculum and
Teaching Methodology), Beijing
Languages and Cultural University
- ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
ม.ธรรมศำสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สำนักอบรม ศึกษำกฎหมำย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ
ประวัตกิ ารอบรม
* IOD DAP รุ น่ 24/2004, DCP รุ น่ 81/2006
และ ACP รุ น่ 12/2006
- The Audit Committee’s Role in Compliance
and Ethical Culture Over sight: IOD

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
(4)
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2563-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร

2555-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2543-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2546-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำร
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำร
- กรรมกำร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจก. เดลต้ำ อินฟรำ วัน
- บจก. เอสเอชจี แมเนจเม้นท์
- บจก. เอ เอ็น 8
- บจก. พีที ทรี แลนด์
- บจก. เจที เทน
- บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส
- บจก. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์
- บจก. เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจก. สยำม ซินเท็ค แพลนเนอร์
- บมจ. เนชั่น บรอด แคสติง้ คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. อีสเทิรน์ โพลีเมอร์ กรุ ๊ป
- บมจ. ยูซติ ี ้
- บมจ.อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุ ๊ป
- บจก. โบ๊ทเฮำส์หวั หิน
- บมจ. กรุ งไทยคำร์เร้นท์ แอนด์ ลีส
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจก. พรอสเพค คอนซัลติง้

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
(1)
นำงสำวเบญจวรรณ์ สินคุณำกร
- กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน

-

นำยจิรโมท พหูสตู ร
- กรรมกำร, กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

อายุ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม

(ปี )

(2)
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คุณวุฒิการศึกษา
- Literature Chinese Language
(Economics and Trade), Beijing Language
and Culture University
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต ม.ธรรมศำสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต, นิตศิ ำสตร์บณ
ั ฑิต ม.ธรรมศำสตร์
- เนติบณ
ั ฑิต สำนักอบรมศึกษำกฎหมำย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ
ประวัตกิ ารอบรม
* กำรอบรม จำก IOD DAP รุ น่ 24/2004 ,
DCP รุ น่ 79/2006 และ ACP รุ น่ 12/2006
-The Audit Committee’s Role in
Compliance and Ethical Culture
Over sight: IOD
คุณวุฒิการศึกษา
- Bachelor and Master Degree,
Imperial College of Science,
Technology and Medicine,
London, UK
- High School Education, Sherborne
School for boys, Sherborne, UK
ประวัตกิ ารอบรม
* กำรอบรม จำก IOD
DAP รุ น่ 105/2013

39

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
(4)
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2564-ปั จจุบนั
2563-ปั จจุบนั

2546-ปั จจุบนั
2540-ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำร
- กรรมกำรอิสระ
และกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำร
- กรรมกำรผูจ้ ดั กำร

2563-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร/ กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร

2556-ปั จจุบนั

- กรรมกำร

2559-ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั

12.96%

บุตรชำยของ
นำยสุขมุ พหูสตู ร

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บล. เว็ลธ์ เมจิก
- บมจ. วิค
- บลน. เว็ลธ์ เมจิก
- บมจ. มัลติแบกซ์
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจก. พรอสเพค คอนซัลติง้

- บจก. เดลต้ำ อินฟรำ วัน
- บจก. เดอะ แก๊ส แคร์รเิ ออร์
- บจก. เอสเอชจี แมเนจเม้นท์
- บจก. เอเอ็น 8
- บจก. พีที ทรี แลนด์
- บจก. เจที เทน
- บจก. ซี เอส เอ็ม แคปปิ ตอล พำร์ทเนอร์ส
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจก. เอส ซี อำร์ แอสเซ็ท แมแนจเม้นท์
- บจก. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์
- บจก. เอ็น แอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
(1)
ดร. อริชยั รักธรรม
- กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ,
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน, ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง

นำงอังสณำ มั่นคงเจริญ
- กรรมกำร, กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน, ผูช้ ่วยกรรมกำร
ผูจ้ ดั กำร, กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

อายุ
(ปี )
55

71

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(2)
คุณวุฒิการศึกษา
- 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
ประวัตกิ ารอบรม
* กำรอบรม IOD โดย
DAP รุ น่ 35/2004,
DCP รุ น่ 61/2005 และ
ACP รุ น่ 15/2006
-The Audit Committee’s Role in Compliance
and Ethical Culture Over sight : IOD
คุณวุฒิการศึกษา
- The Oxford and County Secretarial
College
ประวัตกิ ารอบรม
* กำรอบรม จำก IOD DAP รุ น่ 2/2003

สัดส่วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
(4)
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2559-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั

- กรรมกำรอิสระ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ
- กรรมกำร

2556-ปั จจุบนั

- กรรมกำร

2548-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บมจ. มอร์ รีเทิรน์
- บมจ. แอดวำนซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

- บจก. แนเชอรัล วิลล์ เซอร์วิส อพำร์ทเม้นท์
แอนด์ แมเนจเม้นท์
- บจก. แนเชอรัล โฮเต็ล สุขมุ วิท
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
(1)
นำยทวี กุลเลิศประเสริฐ
- กรรมกำรอิสระ

นำยไพศำล ตัง้ ยืนยง
- กรรมกำรอิสระ

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

อายุ
(ปี )
49

57

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(2)
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท กำรเงิน Golden Gate
University
- ปริญญำตรี นิตศิ ำสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม
อันดับ 1) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- ปริญญำตรี กำรเงิน มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
- ประกำศนียบัตร TLCA Executive
Development Program รุ น่ ที่ 4, สมำคม
บริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกำศนียบัตร Senior Executive
Program รุ น่ ที่ 20, สถำบันบัณฑิตบริหำร
ธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัตกิ ารอบรม
* กำรอบรม จำก IOD DAP รุ น่ 35/2005,
DCP รุ น่ 79/2006 และACP รุ น่ 12/2006
* กำรอบรม จำก TLCA Leadership
Development Program (LDP) รุ น่ 3/2015
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท สำขำวิศวกรรมเครื่องกล
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐวิสคอนซิน
วิทยำเขตเมดิสนั สหรัฐอเมริกำ
- ปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมเครื่องกล
มหำวิทยำลัยแห่งรัฐวิสคอนซิน
วิทยำเขตเมดิสนั สหรัฐอเมริกำ
ประวัติกำรอบรม
* กำรอบรม จำก IOD DAP รุน่ 28/2004

สัดส่วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
(4)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2562-ปั จจุบนั
2562-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2550-ปั จจุบนั
2547-ปั จจุบนั
2543-ปั จจุบนั

- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)
- บจก. พีเอสบี 35
- บจก. พีเอสบี 5
- บจก. ไนท์ คลับ แคปปิ ตอล โฮลดิง้
- บจก. ดำร์ค ฮอร์ส ดีเวลลอปเม้นท์
- บจก. สตีล พลัส แฟบบริเคชั่น
- บจก. สตีลเลอร์ สตีล เวิรค์ ส์
- บจก. แพรคติคมั เอ็นจิเนียริ่ง
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บมจ. บริหำรสินทรัพย์ ไนทคลับ แคปปิ ตอล

2559-ปั จจุบนั

- กรรมกำร

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
(1)
นำยสุขมุ พหูสตู ร
- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

นำงสำวณิชยำ พหูสตู ร
- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

แบบ 56-1One Report ประจำปี 2564

อายุ
(ปี )
76

41

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

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
6.82%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
(4)
บิดำของ นำยจิรโมท พหูสตู ร
และ นำงสำวณิชยำ พหูสตู ร

คุณวุฒิการศึกษา
- Master Degree, Risk
Management, Reading
University, UK

11.00%

บุตรสำวของ
นำยสุขมุ พหูสตู ร

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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ตาแหน่ง
ประเภทธุรกิจ (5)
- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- กรรมกำร
- บจก. ห้วยมงคลกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. บำงทองสมันกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. บำงปะกงกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. หินเหล็กไฟกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. หนองพลับกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. ออเงินเกษตรกรรม
- กรรมกำร
- บจก. นำวังกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. สุรศักดิก์ ำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. ด้ำนสำมกำรเกษตร
- กรรมกำร
- บจก. ตะเคียนเตีย้ กำรเกษตร

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

- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร
- กรรมกำร

ช่วงเวลา

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บจก. เอ็นแอนด์ เจ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์
- บจก. เอ็น แอนด์ เจ ฮอสพิทอลลิตี ้
- บจก. พิงค์ คำเฟ่

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท (ต่อ)
ชื่อ-สกุล/
ตาแหน่ง
(1)

อายุ
(ปี )

นำยณยศ ปิ สญ
ั ธนะกูล
- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
และกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม

45

นำงสำวแสงเดือน สอนบำลี
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน

49

นำงสำวนุชนำท สิรศิ ภุ มิตร
- ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี/สมุหบ์ ญ
ั ชี

55

คุณวุฒิทาง
การศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
(2)
คุณวุฒิการศึกษา
- 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
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์
- หลักสูตรประกำศนียบัตรนักบริหำร
มหำวิทยำลัยเซนต์กลั เลน, สวิตเซอร์แลนด์
ประวัตกิ ารอบรม
*CPA License No.11168
คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญำโท กำรเงินกำรธนำคำร
มหำวิทยำลัยสยำม
- ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
- ปริญญำตรีบญ
ั ชี มหำวิทยำลัยเกริก

สัดส่วนการถือ
หุ้น
ในบริษัท (%)
(3)
0.08

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
(4)
ไม่มี

2545-ปั จจุบนั

- รองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

-

2563-ปั จจุบนั

- ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
- กรรมกำร
- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
- ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
- ผูค้ วบคุมดูแลกำรทำบัญชี / สมุหบ์ ญ
ั ชี
- ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชีและ
กำรเงิน
- ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2563-2562
2553-ปั จจุบนั
2552-2558
2548-2552
2545-2548
2536-2545
2563-ปั จจุบนั
2560-2563
2557-2560

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ (5)

- บจก. สไปแร็กซ์ ซำร์โก(ประเทศไทย)
- บจก. เจ เอ เอช
- บจก. สยำมชอร์ไซด์เซอร์วิส
- บมจ. สมำร์ท คอนกรีต
- บจก. คอนวูด
- บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
- บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

หมำยเหตุ :- * กำรอบรมจำก สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) : / DAP = Director Accreditation Program, / DCP = Director Certification Program ,/ ACP = Audit Committee Program
* กำรอบรมจำกสภำวิชำชีพบัญชีไทย / CPA=Certified Public Accountant
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงาน
เลขำนุกำรบริษัทจะต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่กำหนดในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึง่ มีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิงหำคม 2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ
ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ
คณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นีห้ น้ำที่ตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษัท มีดงั นี ้
1. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
ก. ทะเบียนกรรมกำร
ข.หนังสือนัดประชุมกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร จัดส่งสำนำรำยงำนกำรมีสว่ นได้เสีย
ตำมมำรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัท
ได้รบั รำยงำนนัน้
3. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด








หน้าที่อื่นของเลขานุการบริษัท
จัดเตรียมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษั ทและกำรประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของ
กฎหมำย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อพึงปฏิ บตั ิที่ดี- ให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในเบือ้ งต้น แก่
คณะกรรมกำรบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงำนทำงกำรที่ กำกับดูแล และ
ข้อพึงปฏิบตั ิดำ้ นกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ฎิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่กำกับดูแล เช่น สำนักงำน ตลำดหลักทรัพย์ฯ และดูแลกำรเปิ ดเผยข้อมูลและ
รำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนที่กำกับดูแลและสำธำรณะชน ให้ถกู ต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
ให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ ทั่วไป ให้รบั ทรำบถึงสิทธิตำ่ งๆ และข่ำวสำรของบริษัท
จัดให้มีกำรปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมกำรที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ใหม่
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2564)
ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและผูม้ ีอำนำจควบคุมในบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายชื่อกรรมการ
และผู้บริหาร
นำยสมชำย

ศิรเิ ลิศพำนิช

บริษัทย่อย

SYNTEC
//

นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร

/

นำงสำวเบญจวรรณ์ สินคุณำกร

/

ดร.อริชยั

รักธรรม

/

นำยทวี

กุลเลิศประเสริฐ

/

นำงอังสณำ

มั่นคงเจริญ

//

นำยไพศำล

ตัง้ ยืนยง

/

นำยจิรโมท

พหูสตู ร

//

นำยสุขมุ

พหูสตู ร

*

นำงสำวณิชยำ พหูสตู ร

*

นำยณยศ

*

ปิ สญ
ั ธนะกูล

นำงสำวแสงเดือน สอนบำลี

SCR
//

บริษัท
บริษัทอื่น
ร่วม
N Ville CSM PT3 JT10 AN8 SHG DEL NHSU BEM BC
//
//
//
//
//
//
//

//
//

//

///
//

//

//

//

//

//

*

หมำยเหตุ :



สัญลักษณ์
/ = กรรมกำรอิสระ // = กรรมกำรบริหำร
/// = กรรมกำร
* = ผูบ้ ริหำร
รำยชื่อผูบ้ ริหำรตำมนิยำม กลต.4 รำยแรก นับต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จะได้แก่ นำยจิรโมท พหูสตู ร,
นำยณยศ ปิ สญ
ั ธนะกูล, นำงสำวณิชยำ พหูสตู ร และนำยสุขมุ พหูสตู ร
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท
1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- นำยพรอนันต์ วงษ์นิพนธ์ ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรส่วนตรวจสอบภำยใน
- คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี และปริญญำโท เศรษฐศำสตร์
- ประสบกำรณ์ ท ำงำน งำนด้ ำ นก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ ง ำน และงำนด้ ำ นตรวจสอบภำย ใ น
บมจ.ธนำคำรนครหลวงไทย
- กำรฝึ กอบรม
 Certified Internal Professional of Thailand: (The Institute of Internal Auditors of Thailand:
IIA)
 State of Cybersecurity 2021 & Cyber Practions by Thai SEC : (IIA)0
 Innovation IA : Recalibration for COVID Evironment 2021 : (IIA)
 Risk Assessment methods for planning the Internal Audit : Federation of Accounting
Professions
 Internal Audit Model Considerations: The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIA)
 Audit Change from Internal Auditor to Consultant: The Institute of Internal Auditors of
Thailand (IIA)
 Fraud Audit: The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIA)
 Ms. Excel for Accounting and Fraud Detection
 Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants: The Institute of Internal
Auditors of Thailand (IIA)
 Personal Data Protection Act: PDPA
 Organizational Risk Management: TRIS Corporation
2. หัวหน้างานกฎระเบียบและข้อบังคับ (งานกากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท)
- นำงสำวรัฐปวีร ์ ลำภนำน ตำแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำร ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ
(รักษำกำรผูจ้ ดั กำร ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ) และเลขำนุกำรบริษัท (ซึง่ แต่งตัง้ เมื่อ 24 ก.ค. 2560)
- คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ปริญญำตรี กำรจัดกำรทั่วไป และ ปริญญำโท วิทยำกำรจัดกำร
- ประสบกำรณ์ทำงำน ด้ำนเลขำนุกำรบริษัท บจ. ออสสิรสิ ฟิ วเจอร์ส (3 ปี ), บจ. ธนบุรี พำณิชย์ ลีสซิ่ง (5 ปี )
- กำรฝึ กอบรม
 Fundamentals for Corporate Secretaries: (Thai Listed Companies Association: TLCA)
 Advances for Corporate Secretaries: (Thai Listed Companies Association: TLCA)
 Company Secretary Program (CSP): (Thai Institute of Directors: IOD)
 Company Reporting Program (CRP): (Thai Institute of Directors: IOD)
 Board Reporting Program (BRP): (Thai Institute of Directors: IOD)
 Effective Minutes Taking (EMT): (Thai Institute of Directors: IOD)
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CGR Workshop Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score card: IOD
Basic Finance for IR: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Basic Valuation for IR: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Financial Instruments for IR: (Stock Exchange of Thailand: SET)
CSR Report in Annual Report: (Stock Exchange of Thailand: SET)
CSR for Corporate Sustainability: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Corporate Social Initiatives for Sustainable Development:
(Stock Exchange of Thailand: SET)
Supply Chain and Stakeholder Engagement: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Strategic CSR Management: (Stock Exchange of Thailand: SET)
CSR Evaluation and Data Management: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Towards Sustainable finance and investment in Thailand: (Stock Exchange of Thailand: SET)
State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations
Sustainability Report Workshop: Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte
Sustainability Risk and Materiality Analysis: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Sustainability Reporting: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Sustainability Reporting Workshop: GRI Standards: (Stock Exchange of Thailand: SET)
Sustainability Reporting Knowledge Sharing Session “ How to Get Started with ESG
Reporting”
ESG Self-Assessment and Sustainability Group Report: Thai Pat

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
หัวหน้ำงำนกฎระเบียบและข้อบังคับมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรเป็ นศูนย์กลำงกำรกำกับดูแลกำรดำเนิน
ธุรกิ จของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และข้อกำหนดของหน่วยงำน
ทำงกำรที่เกี่ ยวข้อง เช่น ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงำนทำงกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้ง นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้อ นุมัติ น โยบำยด้ำ นกำรปฏิ บัติ ต ำมเกณฑ์ (Compliance Policy) โดย
กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรจัดกำร ผูบ้ ริหำรระดับสูง หน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงำนทุกท่ำน ต้อง
ปฏิบตั ิงำนด้วยควำมถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่ำว โดยมีกำรสือ่ สำรกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ตระหนักว่ำทุกท่ำนมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรศึกษำและทำ
ควำมเข้ำใจในกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย และข้อกำหนดของหน่วยงำนทำงกำรที่เกี่ยวข้องในงำนที่ตน
รับผิดชอบ และปฏิบตั ิให้ถกู ต้องครบถ้วน เป็ นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ใช้
ในกำรประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ตำมรำยละเอียดงบกำรเงินรวม) ดังนี ้
(หน่วย : บำท)
ประเภทลักษณะ
ทรัพย์สิน
1. ที่ดิน

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

ราคาทุน

ราคาตามบัญชี

ราคาประเมิน

วิธีประเมิน

เป็ นเจ้ำของ

306,571,138

306,571,138

417,771,894

วิธีรำยได้

2. อำคำร อำคำรชุด เป็ นเจ้ำของ
และ ส่ ว นปรั บ ปรุ ง
อำคำร

325,353,767

201,266,023

279,893,650

วิธีเปรียบเทียบรำคำ
วิธีตน้ ทุนและวิธีรำยได้

3,717,590

960,478

1,308,866

3. เครือ่ งตกแต่ง

เป็ นเจ้ำของ

วิธีรำยได้

หมำยเหตุ : รำยละเอียดปรำกฏตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 15 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ประกอบด้วย ที่ดิน อำคำร,อำคำรชุดและส่วนปรับปรุ ง
อำคำร และเครื่องตกแต่ง ประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ตำมเกณฑ์รำคำตลำดที่กำหนดไว้ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูกจัดลำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 และระดับ 3 ตำมรำยงำนลงวันที่
14 มกรำคม 2565 และวันที่ 20 มกรำคม 2565 ตำมลำดับ
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับเต็มทีบ่ ริษัทได้จัดทา
บริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลของนโยบำยและแนวปฏิบตั กิ ำรกำกับดูแลกิจกำร ฉบับเต็ม // จรรยำบรรณธุรกิจ ฉบับเต็ม
ที่มี เนือ้ หำ และ http://www.synteccon.com/corporate-governance.php#conduct
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เอกสารแนบ 6 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษั ท ซิ น เท็ ค คอนสตรั ค ชั่ น จ ำกั ด (มหำชน) ประกอบด้ว ยกรรมกำรอิ ส ระของบริ ษั ท
จ ำนวน 3 ท่ำ น ทุก ท่ำ นเป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ มี ป ระสบกำรณ์จ ำกหลำยด้ำ น ได้แ ก่ ด้ำ นกฎหมำย ด้ำ นบัญ ชี ด้ำ นกำรเงิ น ด้ำ น
เศรษฐศำสตร์ เป็ นต้น ทุกท่ำนมี ควำมอิสระในกำรปฏิบัติห น้ำที่ ท่ีได้ร ับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษั ท และตำมกฎบัตร
กรรมกำรตรวจสอบ สอดคล้องตำมแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีดีตำมประกำศของตลำดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (ตลท.) และตำม
ข้อ กำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์แ ละตลำดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) มี คุณ สมบัติเพี ยงพอในกำรทำหน้ำ ที่
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภำยใน ประกอบด้วย
1) นำยชัยวัฒน์

อัศวินทรำงกูร

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

2) เบญจวรรณ์
สินคุณำกร
กรรมกำรตรวจสอบ
3) ดร.อริชยั
รักธรรม
กรรมกำรตรวจสอบ
ในระหว่ำงปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดั ให้มีกำรประชุม รวม 5 ครัง้ ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมครบ
ทุกครัง้ โดยเป็ นกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำร ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ กำรประชุมเฉพำะผูส้ อบบัญ ชี โดยไม่มี
ผูบ้ ริหำรเข้ำร่วม เพื่อร่วมกันพิจำรณำและสอบทำนเรื่องต่ำงๆอย่ำงอิสระ ตำมขอบเขตที่รบั ผิดชอบ และรำยงำนผลกำรป ระชุม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบแนวทำงกำรแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ ซึ่งสรุ ปสำระสำคัญในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังนี ้
รายงานทางการเงิน
สอบทำนข้อมูลที่สำคัญของรำยงำนทำงกำรเงิน งบกำรเงินประจำไตรมำส งบกำรเงินประจำปี ของบริษัทและบริษัทย่อย ค วำม
เหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชี ประมำณกำรที่สำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีรบั รองทั่วไป ควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลที่
แสดงในรำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบกำรเงิน รวมทัง้ เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ( Key Audit Matters) ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี กำรควบคุมภำยในกับกำรจัดทำงบกำรเงิน กำรพิจำรณำข้อสังเกตจำก
กำรตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของผูส้ อบบัญชี ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจน
ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรแสดงควำมเห็นของผูส้ อบบัญชี เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่ำกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือทันเวลำ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
อย่ำงเพียงพอเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบกำรเงิน รวมทัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำ
ร่วมประชุมเพื่อหำรือรับทรำบควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในกำรสอบทำนและตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ทัง้ นีผ้ ูส้ อบบัญชีได้
ตรวจสอบแล้ว และรำยงำนควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กำรตรวจสอบ พิจำรณำและเสนอควำมเห็นแผนงำนตรวจสอบประจำปี ให้ข ้อ แนะนำผลกำรตรวจสอบโดยเฉพำะประเด็นที่มี
นัยสำคัญ รับทรำบถึงรำยงำนเหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดควำมเสียหำยด้ำนปฏิบตั ิกำรที่มีนยั สำคัญ ทัง้ นีก้ ็เพื่อให้มีระบบกำรติดตำม กำร
กำกับดูแล และกำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ พร้อมทัง้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะในกำรปรับกระบวนกำรตรวจสอบ กำรพัฒนำ ให้ทนั ต่อ
กำรเปลี่ยนแปลง สนับสนุนกำรนำระบบ Digitalization ใช้ในกระบวนกำรตรวจสอบ โดยให้ควำมสำคัญกำรประเมินควำมเสี่ยงใน
ระดับกิจกรรมครอบคลุมงำน/หน่วยงำนที่มีระดับ ควำมเสี่ยงซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยต่อกำรดำเนินกำรของบริษัท ตลอดจน
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ส่งเสริมให้ผูต้ รวจสอบเข้ำรับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู ้ เพื่อสร้ำงควำมเป็ นมืออำชีพ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรฐำนสำกล
วิ ช ำชี พ ด้ำ นกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง พิ จ ำรณำให้ค วำมเห็ น ชอบแต่ ง ตั้ง โยกย้ำ ย กำรปร ะเมิ น ผลงำนของผู้จั ด กำร
ส่วนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำน ตำมแบบประเมิ น ควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ตำมกรอบ COSO (The
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ครอบคลุม 5 ด้ำน ได้แก่
1) กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment
3) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities)
4) ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information & Communication)
5) กำรติดตำม (Monitoring)
โดยได้นำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำ สำระสำคัญและบทสรุ ปปรำกฏในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรำยงำนฉบับนีแ้ ล้ว
รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิ จ ำรณำและสอบทำนกำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย ก่ อ นน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ โดยกำรสอบทำนให้เป็ นไปตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำ รำยกำรดังกล่ำว
ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ควำมเป็ นธรรม ควำมสมเหตุสมผล เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯและของผู้
ถือหุน้ ไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ได้เปิ ดเผยสำรสนเทศให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทรำบอย่ำงถูกต้อง
ตำมระยะเวลำที่กำหนดอย่ำงเพียงพอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ให้สอดคล้องกับประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ แผนกำรดำเนินงำนแล ะกล
ยุทธ์ระยะสัน้ ระยะยำวของบริษัท ผลของกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รบั ผลกำรประเมินและรำงวัล
เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้แก่ ผลกำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 (CGR 2021) ใน
ระดับ “ดีเลิศ” หรือ ระดับห้ำดำว เป็ นปี ท่ี 5 ต่อเนื่อง ตัง้ แต่ ปี 2560 – 2564 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย เป็ นต้น
โดยบริษัทยังคงปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี แบ่งได้ 5 ด้ำน ได้แก่ สิทธิของผูถ้ ือหุน้ กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ ำ
เทียมกัน บทบำทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ฯลฯ เป็ นต้น
สำหรับข้อมูลผลกำรปฏิบตั แิ ละรำงวัลที่เกี่ยวข้องในช่วงปี ท่ผี ่ำนมำได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษัทแล้ว
กำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรประเมินผลและแนวทำงกำรลดระดับควำมเสี่ยง กำรติดตำมให้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ให้ขอ้ เสนอแนะปรับปรุ งพัฒนำ กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยง ควำม
พร้อมของบุคลำกรเพื่อรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมทัง้ กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ กำร
ติดตำมเหตุกำรณ์ภยั คุกคำมทำงไซเบอร์และควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
ของบริษัท ตลอดจนกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่ำงรวดเร็วในยุคดิจิทลั ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่ำ กำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทมีแนวทำงและมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงควำมเพียงพอ
ของระบบบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้
เสริมสร้ำงให้มีกำรปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอ
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตของ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมนำเสนอ
ให้ท่ปี ระชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ประจำปี 2564 พิจำรณำแต่งตัง้ กำรพิจำรณำคัดเลือกผูส้ อบบัญชี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
พิจำรณำจำกคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ควำมเป็ นอิสระตำมจรรยำบรรณของผูส้ อบบัญชี ตำมข้อกำหนดของสภำวิชำชีพบัญชีและ
ข้อ กำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ข องผู้สอบบัญ ชี ในช่วง
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ทักษะควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร สำหรับค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ได้พิจำรณำถึง
ขอบเขตควำมรับผิดชอบ อัตรำค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชีของสำนักงำนอื่นที่เที ยบเคียงได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท สำหรับกำรให้บริกำรอื่นของผูส้ อบบัญชี ในช่วงปี ท่ีผ่ำนมำบริษัทไม่ได้ว่ำจ้ำงนอกเหนือไปจำกกำรว่ำจ้ำงสอบ
บัญชีบริษัทและบริษัทย่อย
การปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง
สอบทำนกำรปฏิบตั ิงำนของบริษั ทให้ดำเนินกิจกำรตำมข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พระรำชบัญญัติมหำชน กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรตรวจสอบ
ของผูต้ รวจสอบภำยใน ผูส้ อบบัญชีบริษัท และรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยงจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบตั ิตำม
“แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มำตรกำร ต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชั่น ” “โครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต ”
รับทรำบข้อสรุ ปเรื่องร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส (whistle blowing) รวมทัง้ กำรติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมตำม พระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรขยำยเวลำบังคับใช้เป็ นปี 2565 จำกเดิม 31 พ.ค.2564 ทัง้ นีเ้ พื่อให้
มั่นใจถึงควำมมีประสิทธิผลของกำรประเมินผล กำรติดตำม และกำรควบคุมของผูท้ ่ีมีส่วนรับผิดชอบ รวมทัง้ ได้เสนอแนะให้บริษัท
สร้ำงควำมรู ค้ วำมเข้ำใจ กระบวนกำรกำกับดูแลอย่ำงเหมำะสมกับสภำพธุรกิจ
กำรปฏิบตั ิงำนตำมภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
ปฏิบตั ิหน้ำที่ โดยใช้ควำมรู ค้ วำมสำมำรถที่หลำกหลำย ระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส มีควำมเป็ นอิ สระ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำร
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน แสดงข้อมูลอันเป็ นสำระสำคัญโดยถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอเป็ น ไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและข้อกำหนดของทำงกำร กำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงเพียงพอ มีขนั้ ตอนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มี
กำรบริหำรและจัดกำรด้ำนควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ เพื่อ
ควำมพร้อมเผชิญกับควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ ในอนำคต

(นำยชัยวัฒน์ อัศวินทรำงกูร)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหำชน)
และบริษัทย่อย รวมทั้งสำรสนเทศทำงกำรเงิ นที่ ปรำกฎภำยในรำยงำนประจ ำปี โดยงบกำรเงิ นจัดทำขึน้ ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ภำยใต้พ ระรำชบัญ ญั ติ ก ำรบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตำมข้อ ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ี
เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ ใช้ดลุ ยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำ อีกทัง้ มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
สำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินและแสดงควำมเห็น
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีอย่ำงไม่มีเงื่อนไข
คณะกรรมกำรบริษัท ทำหน้ำที่กำกับดูแลและดำรงไว้ซ่ึงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิ ผล เพื่อให้มีควำมมั่นใจได้ว่ำมีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และ
เพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซ่งึ ทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ ผิดปกติอย่ำงมี
สำระสำคัญ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ซึง่ ไม่เป็ น
ผูบ้ ริหำร เป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสอบทำนคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน และ
กำรตรวจสอบภำยใน ให้มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี นีแ้ ล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษัท มีควำมเห็ น ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัท
โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงินของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหำชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมหลักกำร
บัญชีท่ีรบั รองทั่วไป

นำยสมชำย ศิริเลิศพำนิช
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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