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| ภาพรวมการดำ�เนินงาน
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| เกี่ยวกับบริษัท
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| เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2561

10 | การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
12 | การกำ�กับดูแลกิจการ
18 | การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ		
28 | การดำ�เนินงานด้านสังคม
49 | การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2561 นี้ นับว่าเป็นอีกปีแห่งความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
โดยเป็นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79 บริษัท ที่มีรายชื่ออยู่ใน
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018 หรือราย
ชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำ�เนินงานที่ตระหนักถึงความ
สำ�คัญครบทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
โดยในมิตเิ ศรษฐกิจนัน้ แม้บริษทั จะอยูท่ า่ มกลางปัจจัยทีท่ า้ ทายต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สภาพการแข่งขันที่เข้มข้นมากยิ่ง
ขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐบาล แต่ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่ง
ที่บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย โดยได้รับความไว้วางใจทั้ง
จากลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ ด้วยการลงนามสัญญาก่อสร้างทั้งสิ้น
12 โครงการ รวมมูลค่า 8,471 ล้านบาท
และในส่วนของมิตสิ งิ่ แวดล้อมและสังคม บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการเติบโต
อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง และ
พัฒนาพนักงานของบริษทั ซึง่ ถือเป็นกลไกสำ�คัญในการดำ�เนินงานให้มคี วาม
รู้ ความสามารถ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึงการใส่ใจด้าน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพยายามลดผล
กระทบในทุกขัน้ ของการก่อสร้าง การให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ และ
การคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเหมาะสม
สุ ด ท้ า ยนี้ กระผมในนามตั ว แทนของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
และพนักงานทุกคนของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตร
ทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา
บริษัทขอยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินธุรกิจต่อไปด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท
แรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ โดยคงไว้ซงึ่ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ภาพรวมผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับกิจการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ� ปี 2561
Tris Rating 2018
รั บ ทราบการจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขององค์ ก รประจำ � ปี 2561
โดย ทริส เรทติ้ง ได้จัดอันดับให้บริษัทอยู่ในระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับ
เครดิ ต “คงที่ ” ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ � เนิ น งานที่ ร ะดั บ สู ง คง
สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในส่วนของงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทไว้ได้ดี รักษาระดับความสามารถในการทำ�กำ�ไรและสถานะทางการเงินไว้ได้
ใกล้เคียงกับที่คาดไว้

Collective Action against Corruption (CAC)
รั บ ทราบการจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ขององค์ ก รประจำ � ปี 2561
โดย ทริส เรทติ้ง ได้จัดอันดับให้บริษัทอยู่ในระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับ
เครดิ ต “คงที่ ” ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ � เนิ น งานที่ ร ะดั บ สู ง คง
สถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในส่วนของงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
บริษัทไว้ได้ดี รักษาระดับความสามารถในการทำ�กำ�ไรและสถานะทางการเงินไว้ได้
ใกล้เคียงกับที่คาดไว้

Certificate ofESG 100 Company 2018
รับมอบประกาศนียบัตรต่อเนือ่ งเป็นปีทสี่ าม จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ1
ใน 100 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประจำ�ปี 2561 (จาก 683
บริษัทจดทะเบียน) ซึ่งได้พิจารณาข้อมูลทั้งการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้
เรตติง้ โมเดลทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ จากหลักการแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความยัง่ ยืน
ของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) ทำ�ให้หลัก
ทรัพย์กลุ่ม ESG100 ตอบโจทย์ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

5

Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2018
รับทราบผลประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี
2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย อยูใ่ นระดับ”ดีเลิศ” หรือ
ระดับห้าดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำ�คัญในด้านสิทธิผู้ถือหุ้น การ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทได้
เป็นอย่างดี

Thailand Sustainability Investment (THSI) 2018
รับมอบโล่รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 79
บริษัทจดทะเบียน ที่มีรายชื่อใน Thailand Sustainability Investment
(THIS) 2018 หรือ หุน้ ยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2561 ซึง่ เป็นรายชือ่ บริษทั จดทะเบียน
ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดย
จะเป็นอีกทางเลือกหนึง่ สำ�หรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่าง
ยัง่ ยืนทีน่ ำ�ปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคูไ่ ปกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว

SET THSI INDEX 2018
รับทราบผลการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียน ประจำ�
ครึ่งปีแรกของปี 2561 จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัว
ดัชนีใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “ดัชนีความยั่งยืน” อย่างเป็นทางการเป็นปีแรก โดยใช้ชื่อว่า
“SET THSI Index” ซึง่ ดัชนีเหล่านีน้ อกจากจะใช้สำ�หรับดูความเคลือ่ นไหวราคา
หุน้ ของ “หุน้ ทีย่ งั่ ยืน” แล้ว การได้รบั การคัดเลือกอยูใ่ นดัชนีของบริษทั ยังสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานการดำ�เนินงานด้าน ESG และการบริหารจัดการองค์กรตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

Sustainability Report Award 2018
ได้รับใบเกียรติบัตรที่แสดงว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับ
สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกของ
สมาคมฯ เผยแพร่ขอ้ มูลด้าน ESG ในรูปของรายงานความยัง่ ยืนเพิม่ มากขึน้ ซึง่
จะมีส่วนช่วยในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นนำ� อันจะนำ�ไปสู่
การยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในภูมิภาคและในระดับสากลต่อไป
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AGM Checklist 2018
รับทราบผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี
2561 โดยบริษัทได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทคำ�นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี

เกี่ยวกับบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย
ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้
			ผลงานคุณภาพสูง
		
2. พัฒนาวิธีการทำ�งานโดยใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ�
		
3. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
		
4. รักษาพันธะสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้า
		
5. ดำ�เนินการก่อสร้างโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
			 อย่างมีมาตรฐาน

กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัทมีการกำ�หนดกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพใการแข่งขัน โดยยังคงมุ่งเน้น
ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้
คุณภาพ

เวลา

ค่าใช้จ่าย

มุ่งเน้นการก่อสร้างที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาชีพ ให้บริการอย่าง
ครบวงจร และสร้างสรรค์งานที่
ได้ คุ ณ ภาพควบคู่ ไ ปกั บ การดู แ ล
ด้ า นความปลอดภั ย แก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ
งาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ในการทำ�งานครอบคลุมทุกด้าน

สร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าว่า
จะได้รบั การส่งมอบงานทีต่ รงตาม
กำ�หนด และเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาว่าจ้างการก่อสร้างอย่าง
ครบถ้วน

บริหารต้นทุนโครงการและ
ต้นทุนการก่อสร้างอย่างเหมาะสม
เป็นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ เพือ่ ให้
ลูกค้าสามารถแข่งขันในธุรกิจได้
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เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ�ปี 2561
แนวทางการทำ�รายงาน
รายงานการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของบริ ษั ท
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัด
ทำ�ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งโดยฉบับนีเ้ ป็นปีที่ 4 โดยขอบเขต
ของรายงานจะครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างเป็นหลัก และ
มีส่วนสำ�คัญของบริษัทย่อยแสดงร่วมด้วย ซึ่งแสดง
เนื้อหาครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้นำ�กรอบการรายงาน
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่ง
ครอบคลุมทั้งสิ้น 18 ประเด็น ประกอบด้วยด้าน
เศรษฐกิจ 7 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น
และด้านสังคม 7 ประเด็น รวมทั้งแสดงข้อมูลตามตัว
ชี้วัดของ GRI ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูล
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทได้ทำ�การเปิดเผยรายละเอียดและ
ข้อมูลของรายงานฉบับนีท้ งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในรูปแบบของสิง่ พิมพ์ และสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัท ที่ www.synteccon.com/กิจกรรม
เพื่อสังคม/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเผย
แพร่ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั สามารถติดตามผลการ
ดำ�เนินงานระหว่างปีได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในอดีตทีเ่ คยนำ�เสนอในรายงานฉบับก่อนๆ
เพือ่ รับทราบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ได้อย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย
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สามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จาก
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงาน :
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
เลขานุการบริษัท
คุณรัฐปวีร์ ลาภนาน
อีเมล์ : rattapaweel@synteccon.com
โทรศัพท์ : 0 2711 7423
นักลงทุนสัมพันธ์
คุณสุชัญญา วิทยากุล
อีเมล์ : ir@synteccon.com
โทรศัพท์ : 0-2381-6333 ต่อ 5942
เว็บไซต์ : www.synteccon.com

ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
บริษทั ได้ทำ�การระบุประเด็นสำ�คัญด้านความยัง่ ยืนทีส่ ง่ ผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีผลการประเมินประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

5

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำ�งาน 5
การใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม

4

6

การต่อต้านการทุจริต
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

3

9

1

การเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

3 การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
4 การบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า
และห่วงโซ่อุปทาน

7

2

8 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
10 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

1

0
0

1

2

3

4

5

ความสำ�คัญต่อบริษัท
โดยบริษัทได้กำ�หนดเป้าหมายในการบรรลุตามแผนงาน “Good Man Good Job” ต่อเนื่องกันมาถึง
3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559-2561 เพื่อตอบสนองใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแผนงานนี้จะกล่าวถึงในส่วนของการพัฒนา
ศักยภาพแก่พนักงานต่อไป
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การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัททุกกลุ่ม
โดยได้คำ�นึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิด บริษัทจึงมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความผูกพันและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย
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การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารและช่องทาง

1) ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุน

• ราคาหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้น
• มีการจ่ายเงินปันผลที่ดี
• บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง
และมั่นคง

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตลอดจนดำ�เนินการ
ใดๆ ด้วยความระมัดระวังและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
ทุกราย
• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูล
ใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่
ดำ�เนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์กับบริษัท

• จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปีตามมาตรฐาน
AGM Checklist
• จัดการประชุมนักวิเคราะห์
• รายงานประจำ�ปี, รายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, แบบ 56-1
• เว็บไซต์ของบริษัท

2) พนักงาน

• การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็น
ธรรมและเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน
• ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงใน
การทำ�งาน
• มีสวัสดิการในการทำ�งานที่ดี
• การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
• ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทำ�งาน

• บริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่งสอดคล้อง
กับผลการดำ�เนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงมีการวัดผลโดยการใช้ Balance
Scorecard
• มีการจัดสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม, สวัสดิการค่ารักษา
พยาบาล เป็นต้น
• มีแผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
พนักงาน
• มีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องการสรรหา
ว่าจ้างซึ่งบริษัทจะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาว่า
จ้างโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา
สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
หน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป

• การประชุมพนักงานและประชุมย่อยของ
ส่วนงาน
• ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและร้องเรียน
• กิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานของบริษัท

3) ลูกค้า

• ได้รับผลงานที่มีคุณภาพตามข้อตกลงที่ได้
กำ�หนดไว้ในสัญญา
• ได้รับผลงานตรงตามกำ�หนดเวลาที่ได้ระบุ
ไว้ในสัญญา
• ได้รับผลงานที่ดีภายใต้งบประมาณที่กำ�หนด
ไว้

• ส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ส่งมอบผลงานตรงตามเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
• จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

• การเข้าร่วมประชุมกับลูกค้า (เจ้าของโครงการ)
• การเข้าตรวจความเรียบร้อยของไซต์งาน
ก่อสร้างของผู้บริหารบริษัท

4) คู่ค้า

• เปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายเข้ามาเสนอราคา
งาน ราคาขายกับบริษัทด้วยความโปร่งใส
ยุติธรรม และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย
• การเป็นพันธมิตรที่ดีและมีความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว
• การชำ�ระเงินที่ตรงตามกำ�หนดเวลา

• มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม จัดให้
มีการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติตาม
กรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต
• จัดทำ�รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
• บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาความรู้ร่วมกับคู่ค้า และรักษา
สัมพันธภาพที่ดี กำ�หนดวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน
• จ่ายเงินให้กับคู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำ�ระเงิน
ที่ตกลงกันไว้

• การจัดประชุมพบปะกันระหว่าง
คู่ค้ากับผู้บริหารของบริษัท
• www.synteccon.com
• สายด่วนรับข้อร้องเรียน
โทร.0-2381-2790
• อีเมล์ legal@synteccon.com

5) คู่แข่ง

• การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี
• ดำ�เนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

• ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
• ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำ�ลายชื่อเสียงแก่คู่แข่ง
ทางการค้า

• www.synteccon.com
• สายด่วนรับข้อร้องเรียน
โทร.0-2381-2790
• อีเมล์ legal@synteccon.com
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การสื่อสารและช่องทาง

6) เจ้าหนี้

• การมีวินัยทางการเงินและความสามารถใน
การชำ�ระหนี้

• www.synteccon.com
• ชำ�ระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
• ในการชำ�ระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบ
• สายด่วนรับข้อร้องเรียน
โทร. 0-2381-2790
ในหลักประกันหรือการค้ำ�ประกันต่างๆ บริษัทยึดมั่น
ในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆที่ได้ตกลงกันไว้อย่าง
• อีเมล์
เคร่งครัด
legal@synteccon.com
• เมื่อมีเหตุการณ์สำ�คัญที่ส่งผลต่อสถานะทางการเงิน
และอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำ�ระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้า
หนี้ทราบเพื่อร่วมหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหาย
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้กำ�หนดอย่างเคร่งครัด

7) ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

• ดำ�เนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัย
และส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุด
• มีการป้องกันหรือลดมลภาวะที่เกิดจากการ
ดำ�เนินการก่อสร้าง
• ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

• มีนโยบายในการก่อสร้างที่คำ�นึงถึงชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ดำ�เนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการดำ�เนินงานและ
การปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
• สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อมอย่างสม่ำ�เสมอ
• รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมขนรอบพื้นที่
โครงการเพื่อหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น รวมถึงดำ�เนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เมื่อได้รับ
การแจ้งปัญหาจากชุมชน

• สายด่วนรับข้อร้องเรียน
โทร. 0-2381-2790
• อีเมล์
legal@synteccon.com
compliance@synteccon.com
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การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) “บริษทั ” ให้ความสำ�คัญในการปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพราะบริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของธรรมาภิบาลและเชือ่ มัน่ ว่า “ธรรมาภิบาลทีด่ ”ี จะเป็นส่วนสำ�คัญ
ที่ช่วยให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำ�เร็จ อีกทั้งการที่บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้นั้น จะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำ�ไปสู่
การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทและหน้าทีใ่ นการเป็นผูน้ ำ�ทีร่ บั ผิดชอบต่อการบริหาร กำ�หนดเป้าหมาย กลยุทธ์
นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ต่างๆ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ทั้งนี้คณะกรรมการทุกคนยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และตระหนักว่ามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่
มีต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเข้ามาทำ�หน้าที่แทน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการได้ยึดถือหลักการ 4 ประการ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทำ�หน้าทีก่ ำ�กับดูแลในแต่ละด้านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ก่อนที่จะนำ�เสนอประเด็นและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาตามลำ�ดับ
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนทั้งสิ้น 8 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะกรรมการ
อิสระ

กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร

จำ�นวน 5 ท่าน
หรือร้อยละ 62.5

จำ�นวน 3 ท่าน
หรือร้อยละ 37.5

และเป็น

กรรมการ
สุภาพสตรี

จำ�นวน 2 ท่าน
หรือร้อยละ 25.0

กรรมการที่แต่ง
ตั้งระหว่างปีโดย
คณะกรรมการ

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน
และขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ผลการดำ�เนินงานในปี 2561

คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยผ่านการประชุมคณะกรรมการเพือ่ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน โดยในปี 2561
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการจัดประชุมเพื่อกำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
8 ท่าน

จัดประชุม 12 ครั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3 ท่าน

จัดประชุม 6 ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3 ท่าน

จัดประชุม 4 ครั้ง

คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
5 ท่าน

จัดประชุม 3 ครั้ง
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นอกจากนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังมีการดำ�เนินการในเรื่องสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้
โครงสร้างองค์กรใหม่

เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย รวม
ถึงกฎเกณฑ์ของ CAC ที่บริษัทได้เป็นสมาชิก โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องแผนดำ�เนินงานของบริษัท และกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มี “นโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ แผนการดำ�เนินงาน และ
กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท รวมถึงหลัก
เกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ คณะ
กรรมการบริษทั มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการเรียบร้อยแล้ว และได้อนุมัติให้คงใช้
ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ทำ � การเผยแพร่ “นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ”
ไว้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ บุ ค คลภายนอกได้ รั บ
ทราบ รวมทั้งมีการสื่อสารภายในบริษัทเพื่อให้คณะ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความเข้าใจและนำ�
ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างครบถ้วนตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทัง้ 5
หมวด ได้แก่ 1)สิทธิของผู้ถือหุ้น 2)การปฏิบัติต่อผู้
ถือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5)ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียดได้
จากรายงานประจำ�ปี หมวดการกำ�กับดูแลกิจการ
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับ
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้
กำ�หนดให้มี “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึ ง กำ � หนดให้
จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นข้อพึงปฏิบัติในการทำ�งาน
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำ�ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารถือเป็นผูน้ ำ�องค์กรทีเ่ ป็นแบบอย่างในการนำ�นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่
นมาดำ�เนินการอย่างจริงจัง ไม่วา่ จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และภายหลังจากทีไ่ ด้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนัน้
บริษทั มีการจัดทำ�แผนพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความเสีย่ งการทุจริตของบริษทั ควบคูไ่ ปด้วย และเพือ่ เป็นการ
ยืนยันปณิธานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประกาศให้นโยบาย
ดังกล่าวบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
เป็นต้นมา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอีก3 นโยบาย ได้แก่ (1) นโยบายการรับ
การให้ของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์อื่นใด (2) นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการ
ให้เงินสนับสนุน และ (3) นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง นอกจากนี้บริษัทยังดำ�เนินการแจ้งไปยังคู่ค้าและให้
ลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวอีกด้วย
จากการที่บริษัทมีการดำ�เนินการตามนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม จึงส่งผลให้เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรองบริษัทเป็น
สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจาก
วันที่คณะกรรมการ CAC ให้การรับรอง
นอกจากนี้บริษัทยังคงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำ�เนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดย
ในวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทได้มีการประกาศนโยบาย “No Gift Policy” อย่างเป็นทางการ โดยการขอ
ความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัท เกี่ยวกับการ “งดรับ ของขวัญ ของกำ�นัล การจัดเลี้ยง หรือประโยชน์อื่น
ใด ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล” และยังรณรงค์ให้ทุกฝ่าย “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำ�อวยพร” อีกด้วย
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การสื่อสารและให้ความรู้ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1. เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม
เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ และย้ำ�เตือนท้ายการอบรมหลักสูตรปกติ
2. สื่อสารให้พนักงานใหม่รับทราบผ่านการปฐมนิเทศ พร้อมระบุรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือพนักงาน
3. อบรมให้พนักงานที่อยู่ประจำ�ไซต์งานก่อสร้าง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำ�การ Site Visit
4. เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
5. สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบผ่านจดหมายลงนามความร่วมมือ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน
บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์
บริษัท หรือส่งอีเมล์ไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม เช่น การกระทำ�ผิดหรือ
แนวทางการปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ , ผลกระทบแก่ สังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม,
ความเสียหายจากการก่อสร้าง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจาก ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ผู้รับแจ้งเบาะแส
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ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ทางอีเมล์

ทางโทรศัพท์

คณะกรรมการตรวจสอบ

auditcommittee@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5940

ฝ่ายกฎหมาย

legal@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5922

เลขานุการบริษัท

rattapaweel@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5941

ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ

compliance@synteccon.com

0-2711-7423

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

hrd@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5151

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

internalaudit@synteccon.com

0-2381-6333 ต่อ 5940
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ทางไปรษณีย์
555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63
(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท คลองตัน
เหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร
บริษทั ได้เล็งเห็นว่าการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทัง้ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษทั ถือ
เป็นหัวใจสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ โดยในปี 2561 ได้มีการดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร สรุปได้ดังนี้
จั ด พิ ม พ์ แ ละแจกจ่ า ยแผ่ น พั บ และโปสเตอร์ ร ณรงค์ แ ละส่ ง เสริ ม การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่นให้กับไซต์งานก่อสร้าง
กำ�หนดให้พนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจและยอมรับ
บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
จัดส่งจดหมายแจ้งคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทราบนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานภายใน
สำ�นักงานใหญ่และไซต์งานก่อสร้าง

ทัง้ นี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้ผอู้ นื่ ปฏิบตั ติ ามด้วย พนักงานทีฝ
่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกพิจารณาโทษทาง
วินัย ซึ่งการกระทำ�ต่อไปนี้ถือเป็นการทำ�ผิดจรรยาบรรณของบริษัท
1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. แนะนำ� ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง ในกรณีมกี ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการพิจารณาลงโทษ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนีพ
้ นักงานทีท่ ำ�ผิดอาจได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทำ�นัน้
เป็นความผิดตามกฎหมาย
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การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษทั ยังคงไว้ซงึ่ การดำ�เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ
และภาคเอกชน ให้บริการตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะที่เรียกว่า “จุดเดียว
เบ็ดเสร็จ” ซึง่ หมายรวมตัง้ แต่งานขัน้ เตรียมการ งานเข็ม งานฐานราก งานระบบป้องกันดินทลาย งานโครงสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานภูมสิ ถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครือ่ งจักรกล
งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ งานระบบเครื่องปรับอากาศ และงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ในตัวอาคาร เป็นต้น
ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2561

2560

2559

รายได้จากการก่อสร้าง

6,789.35

8,675.33

7,504.94

รายได้จากการให้บริการ

419.76

389.26

338.10

ต้นทุนจากการก่อสร้าง

5,757.50

7,011.59

6,173.10

ต้นทุนจากการให้บริการ

276.10

258.43

215.17

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้

755.75

1,262.56

1,003.43

กำ�ไรสำ�หรับปี

590.84

985,15

852.07

0.39

0.63

0.54

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ผลการดำ�เนินงาน
สำ�หรับปี 2561 ทีผ
่ า่ นมานัน้ บริษทั ได้รบั ความไว้วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้างทัง้ สิน้ 12 โครงการ
คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 8,354.19 ล้านบาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
หน่วย : ล้านบาท

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

1

ซี พี ทาวเวอร์ นอร์ธ ปาร์ค

บมจ. ซี.พี.แลนด์

784.00

2

เซ็นทริค รัชโยธิน

บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น

340.00

3

ศุภาลัย พรีเมียร์ เจริญนคร

บมจ. ศุภาลัย

373.00

4

โนเบิล อราวน์ สุขุมวิท 33

บจก. คอนติเนนตัล ซิตี้

415.75

5

โรงงานน้ำ�ตาลไทยรุ่งเรือง (เฟส 1-3)

บจก. โรงงานน้ำ�ตาลไทยรุ่งเรือง

450.00

6

นิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ

บจก. คอนติเนนตัล ซิตี้

697.00

7

เดอะ ยูนิคอร์น

บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

8

ไลฟ์ สุขุมวิท 62

บจก. เอพี เอ็มอี 5

494.00

9

ไลฟ์ อโศก ไฮป์

บจก. เอพี เอ็มอี 3

1,480.00

10

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

บจก. สมิติเวช ชลบุรี

361.50

11

โรงเรียนนานาชาติ โออาร์บี

บจก. เอชเอชที คอนสตรัคชั่น

979.44

12

โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล (งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน)

บจก. เอพี เอ็มอี 5

214.00

รวมจำ�นวน 12 โครงการ
หมายเหตุ * เป็นมูลค่า ณ วันทำ�สัญญาก่อสร้าง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และยังไม่ได้รวมมูลค่างานเพิ่ม-ลด ระหว่างดำ�เนินโครงการ

18

มูลค่าก่อสร้างตามสัญญา
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1,765.50

8,354.19

รายได้จากการก่อสร้างสำ�หรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งตามประเภทของการก่อสร้าง ดังนี้
ประเภท

2561
ล้านบาท

อาคารที่พักอาศัย

2560
%

ล้านบาท

%

4,759.59

70.10

6,141.40

70.79

อาคารสำ�นักงาน/อาคารพาณิชย์

714.99

10.53

492.00

5.67

สถาบัน

210.42

3.10

-

-

โรงแรม/รีสอร์ท

354.76

5.23

880.45

10.15

โรงงานอุตสาหกรรม

167.58

2.47

-

-

ศูนย์การค้า/ช้อปปิ้งมอลล์

582.01

8.57

717.76

8.27

6,789.35

100.00

8,231.61

94.89

โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

-

-

443.72

5.11

รายได้รวมจากงานรัฐบาล

-

-

443.72

5.11

6,789.35

100.00

8,675.33

100.00

รายได้รวมจากงานเอกชน

รายได้รวมจากการก่อสร้าง

สำ � หรั บ รายได้ จ ากการก่ อ สร้ า งปี 2561
เท่ากับ 6,789.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560
เท่ า กั บ 1,885.98 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
21.74 โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าที่เป็น
งานของภาคเอกชนร้อยละ 100 ของรายได้จากการ
ก่อสร้างทั้งหมด แม้ว่าบริษัทจะมีการรับงานจากภาค
เอกชนเป็นส่วนมาก แต่บริษทั จะเลือกรับงานของบริษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลัก และยังเลือก
รับงานจากบริษัทจำ�กัดที่มีฐานะทางการเงินที่ม่ันคง
ด้วยเช่นกัน
การดำ�เนินการด้านภาษีอากร
บริษัทได้มีการกำ�หนดนโยบายด้านภาษี และ
กำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติงานและใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้ขอ้ กำ�หนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
ข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อ

ภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทยังมุ่ง
เน้นให้มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
และมี ส่ ว นรั บ ผิ ดชอบด้ า นสั ง คมอย่ า งเต็ ม ที่ เพราะ
บริษัทเชื่อว่าความรับผิดชอบด้านภาษีที่ดี จะสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวมของประเทศได้อย่างดีในอนาคต
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในปี 2561 มีจำ�นวน
164.91 ล้านบาท ลดลง 112.51 ล้านบาท หรือ
เท่ากับร้อยละ 40.56 ปี 2560 มีจำ�นวน 277.41
ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้เป็นผลมาจากกำ�ไร
สุทธิจากการดำ�เนินงานประจำ�ปีที่ลดลง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษี
บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภาษีที่อาจมี
ผลกระทบต่อบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
จึงจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ าน ดัง
ต่อไปนี้
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1. บุคลากรมีการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ
ด้านภาษีอากรที่ไม่ถูกต้อง
2. บุคลากรไม่มกี ารศึกษาหาข้อมูลทางด้านภาษี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำ�เสมอ
จึ ง ได้ มี ก ารวางแผนบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น
ระบบ พร้อมทัง้ ออกแบบการปฏิบตั งิ านและการควบคุม
ภายใน ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีให้แก่
พนักงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการด้านภาษี เพื่อให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. วิเคราะห์และประเมินความเสีย่ งทางด้านภาษี
โดยจัดให้มีการ
3.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านภาษีหาก
มีการเปลีย่ นแปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ตา่ งๆ เพือ่
ทีบ่ ริษทั จะได้ทำ�การวางแผนรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิด
ขึ้นกับบริษัทได้
3.2 ในกรณีที่มีข้อสงสัยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องจะประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่
สรรพากรเพื่อขอคำ�แนะนำ�

วิกฤต

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะ

บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการบริหาร
ความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตว่าเป็นเครื่องมือ
พืน้ ฐานในการดำ�เนินงาน เนือ่ งจากความเสีย่ งเป็นเรือ่ ง
ที่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ หากบริษัทตระหนักในเรื่องดัง
กล่าวและมีแผนจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจาก
จะช่วยลดผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ยังจะช่วยเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขัน และนำ�พาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อกี
ด้วย
คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่เดือนธันวาคม
2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภารกิจของ
คณะกรรมการบริษัท ในการกำ�หนดกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั การกำ�หนด
ความเสีย่ ง การเตือนภัยล่วงหน้า การกำ�หนดมาตรการ
ป้องกัน การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการทบทวน
และสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
กำ�กับดูแล ติดตามให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กำ�หนด

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
- เห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง
และติดตามการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมตรวจสอบ
- ตรวจสอบว่ า ระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวม
ถึงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
กำ�หนด

ส่วนงานตรวจสอบภายใน
- ตรวจทานประสิ ท ธิ ผ ลของการควบคุ ม
ภายในผ่านการตรวจสอบภายในประจำ�ปี
ร ว ม ทั้ ง ติ ด ต า ม แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

20

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำ�นโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสีย่ ง
- สอบทานความเสีย่ งและแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
- กำ�กับดูแลความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งโดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนือ่ ง
- สอบทานนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า ง
สม่ำ�เสมอ

ทุกฝ่ายงาน
- ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตนเอง รวมทั้งกำ�หนดมาตรการ
จัดการจัดการความเสี่ยง ติดตาม
และรายงานผล

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษทั ตระหนักดีวา่ การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญ
ทีช่ ว่ ยให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ โดยกำ�หนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการ
จัดทำ�แผนธุรกิจประจำ�ปี ซึ่งบริษัทจะดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุก
คนเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ
รวมทั้งกำ�หนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง เพื่อกำ�หนดกรอบการ
บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การเตือนภัยล่วงหน้า การกำ�หนดมาตรการป้องกันตลอดจน
การทบทวนและสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 6
ด้านประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (3)ความเสี่ยงด้านการเงิน
(4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (5) ความเสี่ยงด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม (6) ความเสี่ยงเกิดใหม่

ปัจจัยความเสี่ยง

ทั้งนี้รายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยงอ้างอิงไปยังรายงานประจำ�ปี 2561

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ธุรกิจก่อสร้างถือเป็นธุรกิจหลักของบริษทั ดังนัน้ คูค่ า่ หลักของบริษทั จึงเป็นบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทั่วไป โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำ�ของประเทศที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทจำ�กัด
ทีม่ ชี อื่ เสียงและฐานะการเงินมัน่ คง รวมถึงงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ ซึง่ บริษทั จะดำ�เนินการก่อสร้างตาม
เงื่อนไขที่ได้ตกลงทำ�สัญญากันไว้กับลูกค้าของบริษัท

แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้านัน้ หน้าทีส่ ำ�คัญของบริษทั ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าคือ
การก่อสร้างที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญของการ
บริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้า สำ�หรับแนวทางสำ�คัญทีบ่ ริษทั นำ�มาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีดว้ ยกัน
3 ด้าน ได้แก่ การก่อสร้างที่มีคุณภาพ, การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารเวลา

การก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพ

การควบคุม
ค่าใช้จ่าย

การบริหาร
เวลา

การบริหาร
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า
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การก่อสร้างที่มีคุณภาพ บริษัทมุ่งเน้นการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงมีการนำ�
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานตรงตามความต้องการ
และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
การควบคุมค่าใช้จ่าย

บริษัทจะบริหารต้นทุนการก่อสร้างอย่างเหมาะสม เป็นไปตามแผนงานที่ลูกค้าวางไว้
เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในธุรกิจได้

การบริหารเวลา

บริษัทจะส่งมอบงานให้กับลูกค้าตรงตามแผนงานที่กำ�หนดไว้ในสัญญาการว่าจ้าง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบ
คุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยว
กับผลงาน และการบริการของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ�ความลับของลูกค้าไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิ
ชอบเพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำ�คัญ

การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า

บริษทั จัดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของเจ้าของโครงการทีว่ า่ จ้างให้บริษทั ดำ�เนินการก่อสร้าง โดยได้
กำ�หนดเป้าหมายของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต้องไม่ต่ำ�กว่า 3 คะแนน ทัง้ นีก้ ารทำ�แบบประเมินดังกล่าวเพือ่
ทีบ่ ริษทั จะได้รบั ทราบถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง ตัง้ แต่เริม่ รับงานจนกระทัง่ ส่งมอบ
งานให้ลกู ค้าเพือ่ นำ�มาวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมกำ�หนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดขี นึ้ ซึง่ การวัดระดับความ
พึงพอใจจะจัดทำ�ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำ�ปี 2560
หัวข้อการประเมิน

รอบมิถุนายน
*จำ�นวนผู้
คะแนน
ประเมิน

รอบธันวาคม
*จำ�นวนผู้
คะแนน
ประเมิน

1. การประเมินขณะกำ�ลังดำ�เนินงานก่อสร้าง
1) ความพร้อมของบุคลากรในการทำ�งาน

41

3.2

39

3.3

2) ความพร้อมของเครื่องจักรในการทำ�งาน

41

3.6

40

3.5

3 ความพร้อมของวัสดุในการทำ�งาน

41

3.2

40

3.5

4.1) การคลุมอาคาร, แผง Protection

39

3.1

38

3.0

4.2) การป้องกันการตกจากที่สูง, ราวกันตก

39

2.8

39

3.0

5.1) การควบคุมเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานที่ยอมให้ได้

41

3.2

40

3.3

5.2) การควบคุมฝุ่นไม่ให้เกินมาตรฐานที่ยอมให้ได้

41

3.1

40

3.2

5.3) ความสะอาดในพื้นที่หน่วยงาน

41

3.0

40

3.2

4) ความปลอดภัยในการก่อสร้าง

5) สภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง

คะแนนเฉลี่ย
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3.15

3.25

หัวข้อการประเมิน

รอบมิถุนายน
*จำ�นวนผู้
คะแนน
ประเมิน

รอบธันวาคม
*จำ�นวนผู้
คะแนน
ประเมิน

2.การประเมินเมื่อดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
1) การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานงาน

21

3.3

22

3.3

2) วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างถูกต้องตามข้อกำ�หนด

21

3.5

22

3.5

3) ส่งมอบงานตรงตามกำ�หนดสัญญา

21

2.9

22

3.1

4) มีการตรวจสอบผลงานให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

21

2.9

22

3.1

5) ความพึงพอใจในผลงานที่ส่งมอบ

21

3.2

22

3.2

คะแนนเฉลี่ย

3.16

3.24

3.การประเมินภายหลังส่งมอบงานแล้ว (ระยะรับประกัน)
1)มีการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขงานตามกำ�หนดเวลา

11

3.1

13

3.4

2)มีการติดตามสอบถามการใช้สิ่งก่อสร้างที่ส่งมอบ

11

3.2

13

3.3

คะแนนเฉลี่ย

3.15

3.35

หมายเหตุ : จำ�นวนผู้ประเมิน หมายถึง จำ�นวนเจ้าของโครงการที่มีสถานะของการก่อสร้างแตกต่างกันไป ตามความคืบหน้าของงานในช่วงเวลานั้นๆ

การให้ความหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ระดับความพึงพอใจ 4.0 – 3.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษามาตรฐานไว้
ระดับความพึงพอใจ 3.0 – 2.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงการทำ�งาน
ระดับความพึงพอใจ 2.0 – 1.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ต่ำ�กว่าที่กำ�หนดต้องปรับปรุงการทำ�งานอีกมาก
ระดับความพึงพอใจ 1.0 – 0.0 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ขั้นวิกฤติต้องเปลี่ยนแปลงระบบทำ�งานใหม่
จากตารางแสดงการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าประจำ�ปี 2561 ในรอบเดือนมิถุนายน พบว่า
คะแนนเฉลีย่ ของการประเมินขณะดำ�เนินการก่อสร้างอยูท่ ี่ 3.15 การประเมินเมือ่ การดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
อยูท่ ี่ 3.16 และการประเมินภายหลังส่งมอบงานแล้ว(อยูใ่ นช่วงรับประกันผลงาน)อยูท่ ี่ 3.15 ซึง่ คะแนนความพึง
พอใจทีบ่ ริษทั ได้รบั นัน้ อยูใ่ นเกณฑ์ทตี่ อ้ งรักษามาตรฐานไว้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้นำ�ข้อเสนอแนะ ข้อติชมต่าง ๆ จากเจ้าของ
โครงการทีท่ ำ�การประเมิน ยกตัวอย่างเช่น ควรมีการปรับปรุงเรือ่ งความสะอาดในโครงการ และความเรียบร้อยเป็น
ระเบียบในการกองวัสดุที่ใช้ยังคงใช้งานต่อและที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ควรกวดขันเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานให้
เข้มงวด เป็นต้น และในการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในรอบเดือนธันวาคมจะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจของ
เจ้าของโครงการเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25, 3.24 และ 3.35 ตามลำ�ดับ ซึ่งมากกว่าการประเมินในรอบเดือนมิถุนายน
เนื่องจากบริษัทได้ทำ�การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่เจ้าของโครงการได้ทำ�การเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว
การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน
คูค่ า้ ทางธุรกิจถือเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั โดยจะมีหลากหลายตามลักษณะของสินค้า
และบริการ ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนด้านการจัดหาสินค้าและบริการที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของบริษัท ดังนั้น คู่ค้าจึงถือว่าเป็นกลไกที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จและดำ�เนินธุรกิจได้
อย่างมั่นคงและสร้างความพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของสินค้า บริการ ราคา และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคูค่ า้ และบริษทั จึง
มีมาตรการบริหารจัดการคูค่ า้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ�หนด มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคูค่ า้
อย่างยุตธิ รรมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ความมัน่ คงทางธุรกิจและความน่าเชือ่ ถือของคูค่ า้ รวมถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของบริษทั ได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดทำ�ทะเบียนคูค่ า้ เพือ่ คัดเลือกคูค่ า้ ที่
มีศักยภาพที่จะร่วมทำ�ธุรกิจกับบริษัท และมีการติดตาม ประเมินผลงานทางด้านความพร้อมของสินค้าและบริการ
การขนส่ง มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงด้านอาชีวอนามัย สังคม สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมด้วย
การบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า
บริษัทมีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าที่อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ปัจจัยความเสี่ยง

ผลกระทบ

วิธีการจัดการ

การผิดนัดส่งมอบสินค้าและ
บริการ

ด้านเศรษฐกิจ

- กำ�หนดให้คู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงาน
ล่าช้า

ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า

ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม

- เอกสารทะเบียนการค้า เอกสารด้านภาษี เอกสารการรับรองสินค้าและด้าน
สิ่งแวดล้อม
- เอกสารแสดงผลงานของคู่ค้า
- ตรวจสอบประวัติการทำ�งานจากลูกค้าเดิมของคู่ค้า

การสมรู้ร่วมคิดและฮั้วราคา

ด้านเศรษฐกิจ
และธรรมาภิบาล

- แบบประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าซึ่งคู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง
- ตรวจสอบรายชื่อของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของคู่ค้าที่เข้าร่วมเสนอราคา

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ

- คัดเลือกคู่ค้าที่ให้ความสำ�คัญกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทำ�งานของพนักงาน เช่น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ของ
ทางการ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
งานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสโดย
ยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งให้ความ
เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย บริษัทจึงกำ�หนดแนวปฏิบัติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
1. คู่ค้าทุกรายจะต้องทำ�การเสนอราคา
สินค้าและบริการ หลังจากนั้นทางบริษัทจะพิจารณา
คัดเลือกจากคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสม
2. ความสัมพันธ์กับคู่ค้าต้องเป็นไปด้วย
ความเสมอภาค ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สนิ อืน่
ใด ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้า จนทำ�ให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจที่อาจทำ�ให้ขาดความโปร่งใส
และยุติธรรม และต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น

24

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

3. พนักงานของบริษทั ต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในกระบวนการจัดหาคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กับตัวเอง
เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง คู่สมรส เป็นต้น และต้องปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
4. รักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้คู่ค้าราย
อื่นทราบ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคู่ค้า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำ�นาจ และให้เป็นไปตามนโยบายการเปิดเผย
ข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ
5. มีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้พนักงาน
ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและวิธีปฏิบัติและ
จรรยาบรรณธุรกิจ
6. การดำ�เนินการเกีย่ วกับการตรวจรับสินค้า
หรือบริการต้องกระทำ�ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับถูกต้องตรง

ตามข้อกำ�หนดต่างๆ ในสัญญา หรือข้อตกลงเกี่ยว
กับการจัดซือ้ เช่น คุณสมบัติ ปริมาณ คุณภาพ ราคา
เงื่อนไขการชำ�ระเงิน และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นต้น
การส่งเสริมความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับคู่ค้า
บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
และคอร์รัปชั่น โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับ
สินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไม่ว่า
จะเป็นการดำ�เนินธุรกิจกับภาครัฐหรือภาคเอกชน
นอกจากนี้บริษัทมีความตระหนักและให้ความ
สำ�คัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงส่ง
เสริมความตระหนักให้กบั คูค่ า้ ของบริษทั โดยมีการแจ้ง
ให้คู่ค้าลงนามรับทราบและให้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้ การรับ
ของขวัญ ของกำ�นัล ของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่ง
บริษทั ห้ามบุคลากรของบริษทั ให้หรือรับของขวัญ ของ
กำ�นัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดและการเลี้ยงรับรอง
ที่ อ าจสื่ อ ได้ ว่ า เป็ น ไปในลั ก ษณะการให้ สิ น บนหรื อ
คอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ ของกำ�นัลซึ่ง
เป็นการให้ตามธรรมเนียมประเพณี ตามเทศกาล หรือ
ขนบธรรมเนียมในแต่ละท้องถิน่ เป็นสิง่ ทีส่ ามารถกระทำ�
ได้

นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินงานขององค์กร โดยสามารถสร้างนวัตกรรม
ในรูปแบบของการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี หรือ
สิ่งประดิษฐ์ได้ไม่จำ�กัด และต้องสามารถนำ�มาใช้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสำ � หรั บ การแข่ ง ขั น ในปี แ รกนี้ มี ผ ลงานที่ ส่ ง เข้ า
ประกวดทั้งสิ้น 20 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับคัด
เลือกจากคณะกรรมการให้ผ่านเข้ารอบตัดสินจำ�นวน
15 ผลงาน โดยผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศจะได้รบั
เงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้
รับเงินรางวัล 8,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ
สองได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ
เกียรติคุณ โดยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่
ท่องอพิเศษ แปลงคอสวิง (รางวัลชนะเลิศ)

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
บริษัทให้ความสำ�คัญในการสร้างนวัตกรรม
องค์กร และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานในด้าน
ต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อการทำ�งาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีแนวคิดในการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการสร้างเวทีให้กบั พนักงานได้นำ�เสนอ
และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการทำ�งาน
เพือ่ สร้างศักยภาพขององค์กรให้พร้อมแข่งขันในธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ในปี 2561 บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการ
ประกวดนวั ต กรรม SYNTEC Innovation
Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มีการ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการคิดค้น
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นวัตกรรม “ท่องอพิเศษ แปลงคอสวิง” เป็นนวัตกรรมสำ�หรับติดตั้งบนคอสวิง Placing boom
Putzmeister รุ่น MXR31-3Multi เนื่องจากข้องอเดิมรุ่น PB-104,PB-105และ PB-106 มีราคา
ค่อนข้างสูงดังนัน้ ทางทีมงานจึงทำ�การดัดแปลงท่องอพิเศษดังกล่าวขึน้ มาใช้งานแทนท่องอพิเศษแบบเก่าทีม่ รี าคา
สูงและสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและราคาถูกลง
นอกจากการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้ในการดำ�เนินงานภายในองค์กรเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการ
ดำ�เนินการแล้วนั้นบริษัทยังมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อทำ�ให้การดำ�เนินงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้น เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
นวัตกรรมโปรแกรม GU
เนื่องจากการดำ�เนินงานก่อสร้างในทุกโครงการ อาจมีงานบางจุดที่ไม่เรียบร้อยต้องดำ�เนินการแก้ไข แต่
อาจเกิดปัญหาแก้ไขงานไม่ตรงจุด ได้งานไม่ครบ และไม่ได้ตามเวลาที่กำ�หนด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม GU ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
ร่วมกันกับคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โปรแกรม GU

แก้ไขงาน Defect ตรงจุดแม่นยำ�
เพราะมีพิกัดที่ชัดเจน

มีปุ่มรายการสถานะต่างๆ
- จำ�นวนงานทั้งหมด
- จำ�นวนงานล่าช้า
- จำ�นวนงานรอตรวจสอบ
- จำ�นวนงานแล้วเสร็จ
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มีรูปและรายละเอียดงาน Defect
ที่รอการแก้ไข

มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขงาน
แล้วเสร็จ และงานที่รอการแก้ไข

มีผู้รับผิดชอบทั้งคนทำ�
และคนตรวจสอบ

เห็นรูปถ่ายก่อนแก้งานและผลงานหลัง
แก้ที่แท้จริง

ประโยชน์ทางธุรกิจและสังคมที่ได้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับ

ซินเทค

- แก้ไขงาน Defect ได้ตรงตามจุด
- แก้ไขงานได้ครบและตรงตามเวลาที่กำ�หนด
- ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการแก้ไขงาน

ลูกค้า

- ผลงานที่ได้รับมีความเรียบร้อย
- เสร็จทันตามเวลาที่กำ�หนด

สังคม/สิ่งแวดล้อม

- ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในการดำ�เนินงานก่อสร้าง
- ลดการใช้กระดาษในการเขียนรายละเอียดงาน
Defect เพราะโปรแกรมระบุรายละเอียดได้

เศรษฐกิจ

- ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในการแก้ไขงาน Defect ซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
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การดำ�เนินงานด้านสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักดีว่า “เราคือส่วนหนึ่งของ
สั ง คม” ซึ่ ง การที่ บ ริ ษั ท จะสามารถดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จำ�เป็นที่จะต้องคำ�นึงถึงผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ
ดังนัน้ บริษทั จึงมีการกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือ่ ให้มแี นวทางการปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนต่อสังคม
และชุมชนโดยรอบ แล้วยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกส่วนอีกด้วย

การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดย
ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
แรงงาน พร้อมทั้งคำ�นึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล อีกทั้ง
จะไม่กระทำ�การใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน องค์กร หรือ
บุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกๆ กรณี รวมทั้ง
บริษทั ไม่มกี ารบังคับใช้แรงงานและการใช้หรือสนับสนุน
การใช้แรงงานเด็กอีกด้วย

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีความ
จำ�เป็นที่ต้องใช้แรงงานเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้บริษัทมี
การใช้แรงงานก่อสร้างที่เป็นของบริษัทส่วนหนึ่งและ
บางส่ ว นได้ ว่ า จ้ า งผู้ รั บ เหมาหรื อ คู่ ค้ า ที่ เ ป็ น นายจ้ า ง
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โดยตรงของแรงงาน ซึง่ บริษทั มีการคัดกรอง ติดตาม
ประเมินและตรวจสอบคู่ค้า เพื่อไม่ให้มีการใช้แรงงาน
ต่างด้าวหรือแรงงานเด็ก โดยผู้รับเหมาหรือคู่ค้าที่จะ
ขึ้นทะเบียนกับบริษัทต้องปฏิบัติดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำ�งานในโครงการต้องเป็น
แรงงานที่เข้ามาทำ�งานอย่างถูกกฎหมาย
2. แรงงานต่างด้าวทีทำ�งานต้องมีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์
3. ผู้รับเหมาหรือคู่ค้าต้องจ้างแรงงานต่างด้าว
ในความรับผิดชอบของตนเอง โดยแรงงาน
ต่างด้าวต้องมีชื่อนายจ้างตรงตามหลังบัตร
สีชมพูหรือพาสปอร์ต
4. ต้ อ งระบุ ชื่ อ โครงการที่ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก
ต้องครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนผู้รับเหมาหรือ
คู่ค้าต้องเร่งดำ�เนินการติดต่อขยายพื้นที่การ
ทำ�งานกับหน่วยงานของรัฐบาลให้ครบถ้วน

การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายการสรรหาว่าจ้างและจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ
หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นราย ๆ ไป
ตารางแสดงจำ�นวนพนักงานประจำ� แยกตามสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สายงาน

จำ�นวนพนักงานบริษัท*

สำ�นักกรรมการผู้จัดการ

20

ฝ่ายงานก่อสร้าง 1

226

ฝ่ายงานก่อสร้าง 2

134

ฝ่ายงานก่อสร้าง 3

172

ฝ่ายงานก่อสร้าง 4

156

ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรม

30

ฝ่ายกำ�กับสัญญาและต้นทุน

15

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

67

ฝ่ายบัญชี

21

ฝ่ายการเงิน

7

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

30

ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน

10

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

8

ส่วนแค้มป์พัก

3

ส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม

4

ส่วนบริหารระบบข้อมูล

9

ส่วนตรวจสอบภายใน

4

ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับและนักลงทุนสัมพันธ์

2

ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ

72

ส่วนงานระบบวิศวกรรม

127

รวม

1,117

หมายเหตุ : *จำ�นวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำ�นวน 4,382 คน
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ข้อมูลพนักงานปี 2561

เพศชาย

พนักงานใหม่
ระหว่างปี 2561

เพศหญิง

130
คน

157
คน

27
คน

ตารางข้อมูลพนักงานแยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2561
ระดับของพนักงาน

เพศชาย

หน่วย : คน

เพศหญิง

จำ�นวน

สัดส่วน

จำ�นวน

สัดส่วน

ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ
ระดับสนับสนุน
ผู้พิการ

120
389
327
51
2

13.50
43.76
36.78
5.74
0.22

18
109
57
44
0

7.89
47.81
25.00
19.30
0.00

รวมพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น

889

100.00

228

100.00

คิดเป็นร้อยละ

79.59

20.41

รวมจำ�นวน
138
498
384
95
2

1,117

100.00

ในปี 2561 บริษทั มีจำ�นวนพนักงานทัง้ สิน้ 1,117 คน โดยมีอตั ราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงทีส่ ดั ส่วน
79.59 และ 20.41 ตามลำ�ดับ แบ่งเป็นเพศชายจำ�นวน 889 คน เพศหญิงจำ�นวน 228 คน โดยที่พนักงาน
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล
บริษัทสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีส่วนร่วมทางสังคม
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยในปี 2561 บริษัท
มีผู้พิการจำ�นวน 16 คน ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันบริษัทมีการจ้างงานผู้พิการยังไม่ครอบคลุมสัดส่วนการจ้างตามที่
กฎหมายกำ�หนด เนือ่ งจากธุรกิจหลักเป็นการก่อสร้างและงานโดยมากจะต้องมีการเคลือ่ นไหวในเขตพืน้ ทีอ่ นั ตราย
ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายแก่ผู้พิการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้การต้อนรับผู้
พิการที่มีความเหมาะสมกับตำ�แหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อไป
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ตารางแสดงจำ�นวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2561
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ
ระดับสนับสนุน

รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น

หน่วย : คน

เพศชาย

เพศหญิง

รวมจำ�นวน

จำ�นวน

สัดส่วน

จำ�นวน

สัดส่วน

6
60
42
4

5.36
53.57
37.50
3.57

11
5
6

50.00
22.73
27.27

6
71
47
10

112

100.00

22

100.00

134

จากตารางแสดงจำ�นวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2561 พบว่ามีจำ�นวนพนักงานลาออกทั้ง
สิ้น 112 คน แบ่งเป็นเพศชายจำ�นวน 112 คน และ เพศหญิง 22 คน
และสำ�หรับนโยบายในการเลิกจ้างของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างโดยที่พนักงานไม่ได้กระทำ�ความ
ผิดอันทำ�ให้บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที บริษัทจะบอกกล่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบก่อนถึงกำ�หนดการจ่าย
ค่าจ้าง 1 งวดหรืออย่างช้าในวันจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป หรือ
หากบริษทั ไม่ประสงค์ให้พนักงานทำ�งานต่อไปหลังจากการบอกเลิกจ้าง บริษทั จะจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วง
หน้าเท่ากับระยะเวลาทีต่ อ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า และจะจ่ายค่าตอบแทนชดเชยให้ในอัตราเงินเดือนขัน้ สุดท้ายและระยะ
เวลาการทำ�งานตามที่กฎหมายแรงงานกำ�หนดไว้ให้แก่พนักงาน
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การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน
นอกจากการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียม
แล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทน
ที่ เ ท่ า เที ย มกั น โดยพนั ก งานของบริ ษั ท จะได้ รั บ ค่ า
ตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่า
ครองชีพ โบนัส เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษทั จึงนำ�ตัวชีว้ ดั ผลงาน (KPIs) มาเป็นเครือ่ งมือใน
การบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ ปฏิบตั งิ าน

และจะนำ�ผลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง
คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี และการจ่ายค่า
ตอบแทนพนักงานนี้จะไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่า
เทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้
ด้อยโอกาสอื่นๆ และยังสอดคล้องกับแผนการดำ�เนิน
งานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน
จำ�นวนพนักงาน (คน)
ผลตอบแทน (บาท)

2561
1,127
1,011,748,901

2560
1,094
829,784,383

2559
1,043
686,946,049

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ 2530 โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์รว่ มทุนซึง่ จดทะเบียนแล้ว
เพือ่ เป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ความสมัคร
ใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ในปี 2561 มีพนักงานเป็นสมาชิกจำ�นวนทั้งสิ้น 876 คน จากพนักงานที่มี
สิทธิตามข้อกำ�หนดในการสมัครกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพจำ�นวน 980 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39
การส่งเงินสะสม(ลูกจ้าง) และเงินสมทบ(นายจ้าง) หลังจากทำ�งานครบ 1 ปี
อายุงาน
จำ�นวนปีที่ทำ�งานน้อยกว่า 6 ปี
จำ�นวนปีที่ทำ�งานครบ 6 ปีแต่น้อย
กว่า 11 ปี
จำ�นวนปีที่ทำ�งานครบ 11 ปี ขึ้นไป

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

อัตราสมทบส่วนของ
บริษัท
3%

4%, 5%, 7%, 9%,11%, 13% และ 15%

4%

5%, 7%, 9%, 11%,13% และ 15%

5%

เงื่อนไขการจ่าย
-

จ่ายเมื่อพนักงานพ้นสภาพเป็นสมาชิกกองทุน โดยแบ่งการลาออกได้ 2 กรณี
1. ลาออกจากงาน
2. ลาออกจากการเป็นสมาชิก กรณีการลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนเงินสำ�รองเลี้ยงชีพ แต่มิได้ลาออกจาก
		 การเป็นพนักงาน จะได้รับเงินเฉพาะส่วนของสมาชิกเท่านั้น ส่วนเงินสมทบของบริษัทจะไม่ได้ตามเงื่อนไข
-
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อายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึ้นไป

อัตราสะสมของพนักงาน
100%
100%
100%

อัตราสมทบส่วนของบริษัท
ไม่มี
50%
100%

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
บริษทั จัดให้มสี วัสดิการแก่พนักงานตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดและตามความเหมาะสมเพือ่ ช่วยเหลือและเป็นการ
สร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานของพนักงาน อันนำ�ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่ง
สวัสดิการของบริษัท มีดังต่อไปนี้
1. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น
- กองทุนประกันสังคม
- การหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
- การลาเพื่อรับราชการทหาร
- การลาคลอดบุตร

การลาคลอดและการกลับเข้าทำ�งานหลังคลอดปี 2561
มีพนักงานลาคลอดจำ�นวน 8 คน
กลับมาทำ�งานแล้ว
6 คน

อยู่ระหว่างลา
2 คน

ลาออก
-

2. สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น
- จัดให้มีห้องฟิตเนสสำ�หรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำ�ปี
- สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ค่าทันตกรรมและประกันอุบัติเหตุ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561
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3. สวัสดิการด้านการเงิน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ สวัสดิการช่วยงานแต่งพนักงาน สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร สวัสดิการ
		 ช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ
- สวัสดิการเงินกู้ ได้แก่ เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว และเงินกู้อื่น ๆ
4. สวัสดิการความสุขด้านสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
- มีพี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่
- กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ�ดำ�หัวผู้ใหญ่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
		 2561 โดยในงานประกวดการแต่งกายภายใต้ธีมงาน “ ซินเท็ค ออน เดอะ ร็อค ”
- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน ปีนี้มี
		
“SYNTEC Fun Run 2018” เพื่อส่งเสริมพลานามัยที่ดีของพนักงาน
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สนับสนุนการทำ�กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและคู่ค้า
นอกจากบริษทั จะสนับสนุนพนักงานให้มกี ารทำ�กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในหมูพ
่ นักงาน
ของบริษัทแล้วนั้น บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการทำ�กิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกอีกด้วย โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ “TOA Cup 2018”
โดยทีมทีเ่ ข้าร่วมแข่งขันมาจากบริษทั ชัน้ นำ�ด้านงานรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการแข่งขัน
ในปีนี้ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
พนักงานถือว่าเป็นหัวใจของการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับปัจจัยความสุขในการทำ�งาน
ของพนักงาน ซึ่งในปี 2561 นับเป็นปีแรกที่บริษัทได้มีการจัดทำ�แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานที่
มีต่อบริษัท จากนั้นได้แจ้งผลการประเมินผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับ
ทราบ และส่วนงานที่รับผิดชอบจะนำ�ผลประเมินดังกล่าวไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจ
ของพนักงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป โดยมีการประเมินความพอใจ 5 ด้าน ดังนี้

งาน
73%

โอกาสและความ
ก้าวหน้า
72%

ผลตอบแทน
73%

สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน
74%

เพื่อนร่วมงาน
75%
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จากผลการประเมินดังกล่าว จะพบว่าคะแนนส่วน
โอกาสและความก้าวหน้าเป็นส่วนทีไ่ ด้รบั ความพึงพอใจ
ต่ำ�สุด ดังนั้นแผนกพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม
จึงมีโครงการ Succession Plan ให้หัวหน้าฝ่าย
แต่ละแผนก ได้คัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ดี โดย
วัดจาก KPI’s และ Performance เพื่อส่งเสริม
ให้ เ ลื่ อ นตำ � แหน่ ง งานที่ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ทางแผนกพั ฒ นา
บุ ค ลากร และฝึ ก อบรมต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ควรต้ อ ง
เพิ่มเติมความรู้ให้ในด้านอะไรบ้าง ขึ้นอยู่ในแต่ละสาย
งาน เช่น คุณสมบัติของหัวหน้างาน ความรู้ในด้าน
การบริหาร หรือความรู้เฉพาะทางตามสายงานต่าง ๆ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ความปลอดภัยถือเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ สำ�หรับธุรกิจ
ก่อสร้าง บริษทั จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมความปลอดภัยให้
แก่พนักงาน เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ
และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากการดำ�เนิน
งาน โดยได้กำ�หนดนโยบายความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ดังนี้
1. บริ ษั ท จะพั ฒ นาระบบการจั ด การความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำ�หนด และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. ความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกทั้งผู้บังคับ
บัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ� สนับสนุน ส่ง
เสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำ�งานด้วยความ
ปลอดภัย รวมทั้งกำ�กับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความ
ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน แก่ผู้บริหารและพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
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4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย
และข้อกำ�หนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด
5. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน และ
พัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำ�เนินการตามระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน

การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทมีการดำ�เนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำ�เนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1. ความปลอดภัยด้านสถานที่

2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร

- ทำ�รั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้าง
- จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้
ทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา
งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่อง
มือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต
ในเขตก่อสร้าง
- มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และ
และทรัพย์สิน
ป้ายข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้าย
- มีการซักซ้อมรับเหตุฉุกเฉินใน
สัญลักษณ์มีขนาดพอเหมาะและเห็นได้
สถานการณ์ต่างๆ เพือ่ ให้พนักงาน
เข้าใจในขั้นตอนการดำ�เนินงาน เช่น
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นสากลที่
ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย
การซักซ้อมการดับเพลิง เป็นต้น
- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อเป็นการดูแลพนักงานที่ได้
รับบาดเจ็บในเบื้องต้น

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การแต่งกายของพนักงาน
ต้องรัดกุมและสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม เช่นหมวกนิรภัย
เข็มขัดนิรภัยสำ�หรับพนักงานที่
ทำ�งานในที่สูง เป็นต้น
- มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และวิธีการปฏิบัติ เพื่อความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน

ป้ายความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการก่อสร้าง
เพื่อเป็นการง่ายต่อพนักงานในการเข้าใจถึงการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่าง ๆ ได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น บริษัทจึง
ผลิตคู่มือความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เรื่องความสำ�คัญด้านความปลอดภัยในการ
ทำ�งานโดยสื่อสารผ่านการวาดภาพ ตัวการ์ตูนสี ผลิตเป็นรูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาได้สะดวก โดย
มีเนื้อหามากมายดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การตกจากที่สูง
อันตรายจากวัสดุตกหล่น
อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ
อันตรายจากไฟฟ้า
การทำ�งานในสถานที่อับอากาศ
การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
อันตรายจากสารเคมีอันตราย
อันตรายจากการเชื่อมตัด
10 ประการเพื่อความปลอดภัย
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ

บริษทั ได้มกี ารจัดทำ� CD การ์ตนู ภาพเคลือ่ นไหว
(Animation) ที่มองเห็นได้หลายมิติ ภาพมีความ
สมจริง โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวเล่าเรื่อง มีสีสัน สนุก
และง่ายต่อการจดจำ� เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานได้เห็น
ภาพ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

คู่มือขนาด 9x13 ซม.

สำ�นักงานภายในโครงการก่อสร้าง
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ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2561
ประเภทอุบัติเหตุ
ชนเฉี่ยว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด
วัสดุหล่นทับ
ถูกหนีบ หรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น
การพลัดตก
กระแสไฟฟ้า
สัมผัสสารพิษ/รังสีต่างๆ
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ำ�เกินไป
ออกแรงเกินกำ�ลัง
อุบัติเหตุอื่นๆ

หน่วย : ครั้ง

จำ�นวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
68
55
17
56
5
20
4
8
98

รวม

จากตารางแสดงสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุพบว่าในปี
2561 เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการก่อสร้างทัง้ สิน้ 331
ครัง้ ซึง่ ส่วนมากอุบตั เิ หตุทเี่ กิดจะเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ
น้อย ๆ ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ทั้งนี้บริษัท
พยายามป้องกันและเน้นย้ำ�แนวทางปฏิบัติการทำ�งาน
ที่ ป ลอดภั ย อย่ า งสม่ำ � เสมอ โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วาม
ปลอดภัยวิชาชีพแจ้งแผนปฏิบัติงาน ชี้แจงจุดเสี่ยง
หรืออันตรายแก่พนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละ
วัน เพื่อลดจำ�นวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และคงไว้
ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
นอกจากบริษทั จะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานแล้วนั้น
บริษัทยังเห็นความสำ�คัญในการส่งเสริม พัฒนา และ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง โดยในปี
2561 นี้บริษัทได้มุ่งเน้นที่การสร้างสถานที่พักอาศัย
(Camp) ของแรงงานรายวัน ให้มคี วามคงทนแข็งแรง
มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนัน้ บริษทั
ยังมีการดำ�เนินการเพือ่ มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านพักคนงาน ดังนี้

331

- มีการจัดทำ�บัญชีรายชือ่ คนงานทีพ
่ กั อาศัย
ในแต่ละห้องพัก เพื่อดูแลความเป็นอยู่และ
ความเรียบร้อยของ คนงานก่อสร้าง
- สร้างห้องอาบน้ำ�และห้องน้ำ�แยกชายหญิง
ออกจากกัน
- จัดให้มีพ่อบ้านคอยดูแลความเรียบร้อย
ภายในบ้านพักคนงาน
- ติดตั้งป้ายประกาศกฎระเบียบในการอยู่
อาศัยร่วมกัน
- ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำ�อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ รวมถึงมีการอบรมการใช้
ถังดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับคนงาน
- ฉีดพ่นกำ�จัดยุงและแมลงเป็นประจำ�อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- จั ด สรรพื้ น ที่ สำ � หรั บ ให้ ค นงานพั ก ผ่ อ น
หย่อนใจและเล่นกีฬา เพื่อเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
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การให้ความสำ�คัญกับสิทธิของเด็ก
นอกจากบริษัทจะให้ความสำ�คัญทางด้านที่พัก
อาศัยของแรงงานให้มีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมทีด่ แี ล้วนัน้ บริษทั ยังให้ความสำ�คัญ
กับเด็กเล็กซึ่งเป็นลูกหลานของแรงงานที่อาศัยอยู่ใน
บ้านพักคนงาน โดยบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย
ของเด็กเล็ก รวมถึงสิทธิที่เด็กต้องได้รับการดูแล และ
ได้รับการศึกษา จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซินเท็ค” ขึ้น โดยโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะ
ให้โอกาสเด็กเล็กได้รบั การดูแล และเรียนหนังสือเท่านัน้
แต่ยงั ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานของแรงงานอีก
ด้วย เนื่องจากไม่ต้องดูแลหรือพะวงกับลูกในระหว่าง
การทำ�งาน
โดยบริษัทได้ทำ�การเปิดศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่แค้มป์
พักคนงานถาวรที่ถนนกำ�แพงเพชร 7 มาเป็นปีที่สอง
ทัง้ นีบ้ ริษทั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะขยายโครงการศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กไปยังแค้มป์พักคนงานถาวรของบริษัทในพื้นที่
อื่นๆ ต่อไป
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และนอกจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของเด็กทีจ่ ะต้องได้รบั การดูแลให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และได้รบั การศึกษาแล้ว
นัน้ บริษทั ยังคำ�นึงถึงสิทธิทเี่ ด็กจะได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ จึงได้มกี ารจัดกิจกรรมให้กบั ลูกหลานของ
แรงงานไม่ว่าจะเป็นการจัดงานปีใหม่ หรือการจัดงานวันเด็ก การฝึกปลูกผักสวนครัวต่างๆ เพื่อนำ�มาประกอบ
อาหารกลางวัน เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
นโยบายการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
พนักงาน
บริ ษั ท มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพและความ
สามารถของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ�หนดไว้ จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนา
ศักยภาพและฝึกอบรมพนักงาน โดยแบ่งหมวดหมูก่ าร
ฝึกอบรมตามทักษะ และความรูท้ พ
ี่ นักงานจำ�เป็นในการ
ทำ�งาน 5 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาพื้นฐานสำ�หรับพนักงานใหม่ เพื่อ
ให้พนักงานที่เข้าใหม่ได้ทำ�การเรียนรู้และปรับตัว ให้
เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เช่น หลักสูตรแนวทาง
ปฏิบตั งิ านของพนักงานใหม่ เป็นต้น นอกจากนีบ้ ริษทั
ยังมีการแต่งตั้ง buddy ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงาน

ทีพ
่ นักงานใหม่สงั กัด ทำ�หน้าทีด่ แู ลพนักงานใหม่ในช่วง
4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีการปรับตัว
เข้ากับบริษัทได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ สำ�หรับพนักงาน
ซึ่งแยกตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการตรวจสอบ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อ
รอง เป็นต้น
3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย
เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน
ระดั บ หั ว หน้ า งาน หลั ก สู ต รคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน เป็นต้น
4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำ�สำ�หรับพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ เช่น หลักสูตร
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็นต้น
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ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส
และระดับผู้บริหาร โดยมีจำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อ
คนเท่ากับ 23.22 ชั่วโมง
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการ
ฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเป็นเงินทั้ง
สิ้น 5,480,539 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมภายใน 4,433,120 บาท ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมภายนอก 1,067,419 บาท และมีการวางงบ
ประมาณสำ�หรับปี 2562 เพิ่มเป็น 6,282,000
บาท เพื่อนำ�มาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตรการ
พัฒนาความคิดเชิงบวกเพือ่ ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
(Positive Thinking) หลักสูตรการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในการทำ�งาน (Creative Idea @ Work)
เป็นต้น
ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดหลักสูตร
การอบรมภายใน 42 หลักสูตร 131 รุ่น และส่ง
พนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำ�นวน 78
หลักสูตร 78 รุ่น รวมเป็นจำ�นวนทั้งหมด 209 รุ่น
จำ�นวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำ�ปี 2561
การฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)
รวม

จำ�นวนหลักสูตร
42
78
120

จำ�นวนรุ่น
131
78
209

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหาร
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ
รวม

ในปี 2561 บริ ษั ท ได้ กำ � หนดเป้ า หมายเชิ ง
ปริมาณของจำ�นวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็น
จำ�นวนไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 90 จากจำ�นวนพนักงาน
ที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำ�นวน
พนักงานเข้ารับการอบรมทัง้ สิน้ 987 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.99 ของพนักงานทัง้ หมดจำ�นวน 1,073 คน
และบริษัทยังได้กำ�หนดให้การเข้ารับการอบรมถือเป็น
ส่วนหนึ่งของ KPIs โดยแต่ละส่วนงานต้องมีจำ�นวน
พนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมตามแผนที่กำ�หนด
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อีกด้วย
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จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์
เข้าอบรมทั้งหมด (คน)

จำ�นวนพนักงานที่
เข้ารับการอบรม (คน)

134
466
473
1,073

118
441
428
987

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
ภายหลังการฝึกอบรม
บริษัทมีการกำ�หนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการ
ประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังจากการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยต้องได้ความพึงพอใจไม่
ต่ำ�กว่าร้อยละ 85 โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตร เนือ้ หาสาระของ
หลักสูตร
2. เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร

4. ความพึงพอใจในการบริการ ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าฝึกอบรม
5. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
ซึ่งในปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 85.75 ซึ่ง
บริษัทจะนำ�ผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมต่อไป

โครงการ Syntec Academy
แรงงานถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความ
รู้ ความชำ�นาญและความเชี่ยวชาญ บริษัทจึงได้ทำ�โครงการ “Syntec Academy” ซึ่งดำ�เนินการเป็นปีที่สอง
โดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพือ่ ยกระดับฝีมอื แรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้างของบริษทั
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้ทำ�การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7

หลักสูตร
ปรับพื้นฐานในการทำ�งานก่อสร้าง
ช่างปูน (งานก่อ-ฉาบ)
ช่างปูกระเบื้อง
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารอันดับ 1
การประกอบนั่งร้านเหล็ก
งานสถาปัตย์องค์รวม (Fast Fix)
ทักษะการปฏิบัติงานช่างสำ�รวจ (Survey)
จำ�นวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด (คน)

จำ�นวนรุ่น / ปี
2560
2561
38 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
3 รุ่น
3 รุ่น
2 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
3 รุ่น
13 รุ่น
5 รุ่น
1 รุ่น
2 รุ่น
339
1,184
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ทั้งนี้ จากการติดตามผลที่บริษัทได้จัดทำ�โครงการดังกล่าว พบว่า บริษัทมีแรงงานในสายงานก่อสร้างที่มี
ความเชีย่ วชาญ มีความสามารถ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึง่
เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทลดข้อผิดพลาด วัสดุ เวลา และต้นทุนต่างๆในการทำ�งานได้ดียิ่งขึ้น จึงสร้างโอกาส
ในการทำ�กำ�ไรจากการดำ�เนินงานให้สงู ขึน้ ด้วยเช่นกัน และในส่วนของตัวพนักงานเองเมือ่ ผ่านการวัดผลและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีโอกาสในการเติบโตในสายงานของตน ด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และได้รับค่า
ตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานรายนั้นๆ ได้ต่อไป
Course Metal scaffold Erection (MSE)
คือคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของเข็มขัด นิรภัยแบบสวมเต็มตัวหรือ ฮาเนส (สาธิตการใช้ และคุณสมบัติที่
ของฮาเนส ในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผู้ปฏิบัติงานในที่สูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในการทำ�งานในที่สูง)

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่
ยังคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม ตาม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถแบ่งการดำ�เนินการได้ 2 ประเภท ได้แก่ CSR in process
คือ ดำ�เนินการก่อสร้างที่คำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง (ราย
ละเอียดในหัวข้อการดำ�เนินการด้านสิง่ แวดล้อม) และ CSR after process ทีบ่ ริษทั ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2561 บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
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โครงการโรงเรียนของหนู
โครงการโรงเรียนของหนูเป็นโครงการทีบ่ ริษทั ได้จดั ทำ�มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเริม่ ต้นโครงการในปี พ.ศ.2551
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดทำ�โครงการดังกล่าวคือเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาทีด่ ขี นึ้ แก่
นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีการดำ�เนินงานต่างๆ ดังนี้
1. มอบอาคารเรียนใหม่ทดแทนอาคารเรียนเก่า ซึ่งไม่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียน
2. มอบโต๊ะเรียน เก้าอี้ ให้เพียงพอกับจำ�นวนนักเรียน สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยให้โรงเรียน มอบถัง
เก็บน้ำ�และระบบน้ำ�ประปาในโรงเรียน
3. มอบหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียนใหม่ที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของเด็ก มอบอุปกรณ์
ประกอบการเรียน เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ และอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน
และในปี 2561 บริษัทได้ส่งมอบโรงเรียนและอุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียน
วัดคู้สลอด ตำ�บลสามตุ่ม อำ�เภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้บริษัทจะดำ�เนินการโครงการโรงเรียนของ
หนูต่อไป เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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ทำ�ความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำ�ความ ดี ด้วยหัวใจ”
เขตพระโขนง (โครงการ 2) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คลอง
บางจาก (พระโขนง) โดยมีจุดเปิดกิจกรรม ที่โรงเรียน
บางจาก บริษัทได้ส่งคนงานจำ�นวน 10 คนเข้าร่วม
กิจกรรมทำ�ความสะอาดคูคลองต่าง ๆ ร่วมกับหลาย
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายพัฒนาชุมชน
ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กรมทหารราบที่ 29
ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันช่วยเก็บขยะมูลฝอยทิง้ เพือ่
ลดการเน่าเสียของน้ำ�ในคูคลอง อีกทั้งเป็นการกำ�จัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

การบริการชุมชน
จากการทีบ่ ริษทั ได้มกี ารก่อสร้างงานบริเวณถนน
สุขุมวิท ชื่อโครงการ ไลฟ์ สุขุมวิท 62 ซึ่งเป็นย่าน
ใจกลางเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น จึงเลือกจัดทำ�
โครงการบริการชุมชน ชื่อโครงการ “การก่อสร้าง
ป้ อ มตำ � รวจจราจร” เพื่ อ ยกให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ
จราจรในพื้ น ที่ ได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นการอำ � นวยความ
สะดวกทางด้านการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป
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โครงการ “เรียนจบมีงานทำ�กับ Syntec”
บริษทั ได้จดั ทำ�โครงการดังกล่าวขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั กลุม่ นักเรียน นิสติ และนักศึกษา ใน
สถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีศ่ กึ ษาในสาขาก่อสร้างและสาขาทีเ่ กีย่ วข้องในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
(ปวส.) และระดับปริญญาตรีในต่างจังหวัดได้มีงานที่ดีทำ�ในอนาคต
ซึ่งการดำ�เนินการในส่วนนี้ บริษัทมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคมด้วยการขยายโอกาสให้คนทั่วไปที่อยู่ห่างไกล
ได้เข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง มีรายได้ แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อ
ร่วมกับชุมชนและสังคมในการสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เข้าสู่ระบบการจ้างงานของประเทศต่อไป อีกทั้งยัง
เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของบริษัท และลดอัตราการว่างงานของประเทศในระยะยาวได้เป็น
อย่างดีอีกด้วย
ในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษา ครบรอบปีที่ 6 โดยเดินทางไปที่วิทยาลัย
เทคนิคสุรินทร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำ�ลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ เพื่อหานักศึกษาใกล้จบที่มีความสนใจที่จะเข้ามา
ร่วมงานกับบริษทั กรอกใบสมัครงาน ยืน่ เอกสาร และมีการสัมภาษณ์เบือ้ งต้น เพือ่ คัดสรรหาคนทีมคี วามสามารถ
ตรงกับตำ�แหน่งงานที่บริษัทต้องการให้มากที่สุด

สรุปโครงการ “เรียนจบมีงานทำ�กับ Syntec” ย้อนหลัง 6 ปี
ตำ�แหน่ง

ประจำ�ปี
2558 2559

2556

2557

Foreman

14

20

14

Draftsman

-

2

รวม

ลาออก

คง
เหลือ

2560

2561

18

26

17

109

46

63

14

4

5

19

43

12

31

Surveyor

1

5

6

1

4

8

25

9

16

Foreman Mechanical

2

-

1

-

1

-

4

4

0

Foreman Electrical

1

-

3

3

8

1

16

9

7

Draftsman Mechanical

-

-

-

2

-

-

2

1

1

Draftsman Electrical

-

-

1

4

1

1

7

4

3

Mechanical

-

-

-

5

2

3

10

3

7

Electrician

3

-

-

1

5

1

10

2

8

21

27

39

38

52

50

226

90

136

รวม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

47

จากตารางสรุปพบว่า ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวมา 6 ปี มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการรับสมัคร
งาน และผ่านการสอบสัมภาษณ์จนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทในตำ�แหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 226 คน และใน
บางส่วนได้ลาออกเพือ่ ไปศึกษาต่อหรือทำ�ธุรกิจส่วนตัว ทำ�ให้คงเหลือพนักงานของบริษทั ทีม่ าจากโครงการดังกล่าว
จำ�นวนทั้งสิ้น 136 คน
การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในปี 2561 บริษทั ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอืน่ โดยจำ�แนกออกเป็น 3 ด้าน
คือ (1)ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน จำ�นวนเงิน 2,026,050 บาท (2)ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จำ�นวน
เงิน 162,000 บาท (3)ด้านศาสนาและวัฒนธรรม จำ�นวนเงิน 280,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น
2,468,050 บาท
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การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
แนวดำ�เนินงานของบริษัท
บริษัทมีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างที่คำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้าง
เคียง โดยในเบื้องต้นบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการพัฒนา
กระบวนการทำ�งานด้านต่างๆ ด้วยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานและลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้มากทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บริษทั มีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสิง่ แวดล้อมตามที่
หน่วยงานควบคุมกำ�หนด ดังนี้
คุณภาพอากาศ

ค่า
มาตรฐาน

ระดับเสียง

TSP
(mg/m3)

PM -10
(mg/m3)

CO
(ppm)

SO2 24Hr SO2 1Hr
(ppm)
(ppm)

0.332/

0.1202/

301/

0.1202/

0.3003/

คุณภาพน้ำ�

NO2
(ppm)

Leq 24 hr.
dB(A)

Lmax
dB(A)

pH

BOD
(mg/I)

(TSS)
(mg/I)

Oil & Grease
(mg/I)

0.1704/

70.0

115.0

5-9

<20

<30

<20

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้น้อย
ที่สุด โดยทำ�การศึกษาผลกระทบที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน แล้วจึงกำ�หนดมาตรการป้องกัน ดังนี้
มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ในขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า งจะมี ก ารขุ ด ดิ น เพื่ อ
ก่อสร้างฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคที่อยู่
ใต้ดิน จึงอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อสภาพภูมิประเทศ จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่
กำ�หนดและถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดระเบียบพืน้ ทีก่ อ่ สร้างและจัดเก็บวัสดุให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- จัดให้มีรั้วทึบสูง 3 เมตร ต่อด้วยรั้ว Metal sheet สูง 2 เมตรโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ด้าน
หน้าที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกโครงการจัดทำ�เป็นประตูทึบ
ที่สามารถปิด-เปิดได้
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1.2 การชะล้างพังทลายของดิน
ในขัน้ ตอนการก่อสร้างฐานรากต้องมีการขุด/เจาะดินทัง้ ในส่วนของเสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
เพื่อป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้
- ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้วยการตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตที่ดินทั้ง 4 ด้าน
เป็นกำ�แพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน
- ในช่วงทีม่ ฝ
ี นตกต้องมีการขุดร่องน้ำ�โดยรอบบริเวณหลุมหรือบ่อขุด เพือ่ เบีย่ งน้ำ�ออกจากพืน้ ทีข่ ดุ และใน
หลุมหรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้ำ�ออกจากหลุมหรือบ่อ เพื่อที่จะไม่ทำ�ให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดการพังทลายของดิน
- ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อทีเ่ ปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่นอ้ ยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน
- การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นานเกินกว่า 3 วัน ต้องดำ�เนินการปรับแต่งกองดินให้มีความลาดเอียงที่เหมาะสม
กับลักษณะดิน เพือ่ ไม่ให้เกิดการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทำ�งานหรือจากการรับน้ำ�หนักของน้ำ�ในดิน
ที่อุ้มไว้
- ก่อสร้างถนนชั่วคราวที่ใช้ในโครงการเป็นถนนคอนกรีตหรือปูด้วยแผ่นเหล็ก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจาก
การสั่นสะเทือน
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1.3 คุณภาพอากาศ
เพือ่ ป้องกันผลกระทบเรือ่ งฝุน่ ละอองและมลพิษทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกำ�หนด จึงมี
มาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี้
- ติดตั้งแผนกันฝุ่นตลอดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
- จัดให้มีคนงานก่อสร้างเก็บทำ�ความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ�ทุกวัน โดยเฉพาะพื้นอาคารที่ก่อสร้าง
แต่ละชั้น เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง และให้พรมน้ำ�ก่อนกวาดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
- จัดให้มกี ารคลุมวัสดุกอ่ สร้างจำ�พวกดิน หินและทรายทีเ่ ก็บกองบนพืน้ ทีโ่ ครงการเพือ่ ป้องกันการฟุง้ กระจาย
ของฝุ่นละออง
- จัดให้มีคนงานคอยกวาดทำ�ความสะอาดถนนภายในพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก
โครงการ โดยให้พรมน้ำ�ก่อนกวาดทุกครั้ง
- กำ�หนดให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการจะต้องคลุมกระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการ
หกหล่นของดินและวัสดุก่อสร้าง
- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถ
เพื่อไม่ให้มีดินติดล้อรถไปร่วงหล่นบนถนน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

51

1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- จัดสร้างรัว้ ป้องกันฝุน่ และเสียง ซึง่ มีลกั ษณะเป็นโครงเหล็กทีด่ า้ นนอกเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีสงู 2 เมตร
โดยรอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการ พร้อมประตูเข้า-ออกโครงการ ซึง่ สามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 15 – 22
dB(A)
- ปิดประตูเข้า-ออกตลอดเวลา ยกเว้นช่วงที่มียานพาหนะผ่านเข้า-ออก
- เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ ซึ่งมีระดับเสียงต่ำ�
- เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำ�ทั้งงานก่อสร้างและงานดิน
- จัดพื้นที่เฉพาะโดยกั้นเป็นห้องสำ�หรับกิจกรรมที่มีเสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจียร
- ดูแลและบำ�รุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นประจำ�อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดี
- ไม่ดำ�เนินกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00 -08.00 น.
ของวันถัดไป
- ในกรณีทพ
ี่ บว่าระดับเสียงทีเ่ กิดขึน้ มีผลรบกวนผูพ
้ กั อาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ดำ�เนินการปรับเปลีย่ นวิธี
การก่อสร้าง และ/หรือหามาตรการลดระดับเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง
- จำ�กัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการที่ 30 กม./ชม.ในเขต
ชุมชนข้างเคียงโครงการ
- ขุดดินเป็นแนวลึก (Trench) ตลอดแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับอาคารข้างเคียง เพื่อตัดการส่ง
ผ่านคลื่นความสั่นสะเทือนในระดับผิวดินจากจุดกำ�เนิดไปยังพื้นที่ข้างเคียง
- ก่อนการก่อสร้างต้องจัดให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่สามารถติดต่อได้เมื่อประสงค์จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน
- มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
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1.5 คุณภาพน้ำ�
บริษัทมีมาตรการในการดำ�เนินการกับน้ำ�เสียที่
เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง และจากการอุปโภคบริโภค
ของคนงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการดังนี้
- ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ท่อ
หรือทางระบายน้ำ�
- เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ�หลักของโครงการ
แล้ว น้ำ�เสียจากกิจกรรมก่อสร้างให้ระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ำ�หลักของโครงการ ซึง่ จะมีบอ่ พักน้ำ�เป็นระยะๆ
มีการดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ�สาธารณะ
- จัดให้มหี อ้ งน้ำ�ห้องสุขาเพียงพอสำ�หรับคนงาน
ก่อสร้าง พร้อมการบำ�บัดน้ำ�เสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำ�
ห้องสุขาก่อนที่จะระบายสู่ระบบระบายน้ำ�สาธารณะ
- ควบคุมน้ำ�เสียจากการล้างทำ�ความสะอาดลงสู่
คูระบายน้ำ� และน้ำ�โสโครกจะบำ�บัดด้วยถังบำ�บัดน้ำ�เสีย
สำ�เร็จรูป
- ติดตั้งถังบำ�บัดน้ำ�เสียสำ�เร็จรูปชนิดเกรอะกรองเติมอากาศสำ�หรับบำ�บัดน้ำ�เสียจากห้องสุขา

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
การดำ � เนิ น กิ จ กรรมก่ อ สร้ า งของบริ ษั ท นั้ น จะ
คำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดย
รอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสิ่ง
มีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกัน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดอยูภ่ ายในขอบเขต
พื้นที่ก่อสร้างโดยไม่ลุกล้ำ�ที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินบุคคลอื่น
3.2 การคมนาคมและการจราจร
เพื่อเป็นการมิให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำ�นวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ
- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าโครงการ
- จัดให้มที จี่ อดรถและพืน้ ทีเ่ ก็บกองวัสดุกอ่ สร้างในพืน้ ทีโ่ ครงการ และห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุกอ่ สร้าง
บนพื้นที่สาธารณะ
- ในช่วงทีม่ รี ถบรรทุกจำ�นวนมากจากการขนส่งปูนหรือขนดินเข้า-ออกโครงการ จะต้องมีการวางแผนการ
จัดการจราจรล่วงหน้า เพือ่ ป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึง่ จะทำ�ให้การจราจรติดขัด
ได้
- จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดให้มผ
ี ดู้ แู ลโครงการประสานแจ้งแผนการทำ�งานของโครงการ และทำ�ความเข้าใจกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณ
ข้างเคียงเป็นระยะ ๆ พร้อมทัง้ ให้หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อเพือ่ ให้ผอู้ าศัยในบริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนปัญหา
เดือดร้อนซึ่งจะช่วยลดความกังวลของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
- กำ�หนดให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้เฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน
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3.3 ระบบสาธารณูปโภค
เเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
และน้ำ�ประปา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการอุปโภคบริโภค
จึงมีมาตรการดำ�เนินการ ดังนี้
- จัดให้คนงานมีน้ำ�สะอาดใช้อย่างเพียงพอ
- จัดหาน้ำ�ดื่มบรรจุถังที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
ให้กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- กำ�ชับคนงานให้ใช้น้ำ�อย่างประหยัดและสอด
ส่องดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำ�เมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ�
- กำ�ชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และ
ระมั ด ระวั ง การเชื่ อ มต่ อ สายไฟและการใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- สารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บให้
มิดชิดในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้
- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณ
ก่ อ สร้ า งในบริ เ วณที่ ส ามารถหยิ บ มาใช้ ง านได้ โ ดย
สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3.4 การระบายน้ำ�และป้องกันน้ำ�ท่วม
บริษทั มีการดำ�เนินการเพือ่ ป้องกันการเกิดปัญหา
จากการระบายน้ำ�จากพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง จึงมีมาตรการดังนี้
- จัดสร้างคูน้ำ�และบ่อพักตะกอนรอบบริเวณ
ก่อสร้างสำ�หรับป้องกันมิให้น้ำ�หลากจากด้านนอกไหล
เข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง และมิให้น้ำ�หลากจากพื้นที่ก่อสร้าง
ชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสูพ
่ นื้ ทีข่ า้ งเคียงและให้เกิดการ
ตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ�สาธารณะ
- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ�สำ�หรับสูบน้ำ�ฝนที่
ตกลงสู่พื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฐานราก
ไปพั ก ที่ บ่ อ พั ก ตะกอนก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบาย
สาธารณะ
- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็นประจำ�ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ�ภายใน
โครงการและท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ ถ้าพบว่า
มีการอุดตันจะทำ�การขุดลอก
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3.5 การจัดการมูลฝอย
บริษัทมีการดำ�เนินการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมก่อสร้าง และทีเ่ กิดจากคนงานในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
โดยมีมาตรการ ดังนี้
- ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างที่สามารถนำ�กลับ
มาใช้ประโยชน์ได้อีก ให้คัดแยกและนำ�กลับไปใช้ใหม่
เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำ�ไปกำ�จัด ส่วนขยะที่
ไม่สามารถนำ�กลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บกองรวมกัน
ไว้ และเก็บขนไปกำ�จัดเมื่อมีปริมาณมากพอ
- จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตาม
จุดต่างๆ ของพืน้ ทีก่ อ่ สร้างเพือ่ ให้สะดวกต่อการใช้งาน
และจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดจากคน
งาน
- ทำ�ความสะอาดถังขยะเป็นประจำ�ทุกครั้งหลัง
รถขยะของหน่วยงานราชการเข้าไปจัดเก็บเพือ่ ไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำ�โรค

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
บริษัทปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน เป็นต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังความคิด
เห็น การรับฟังข้อร้องเรียน และการติดตามสอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพื่อรับทราบปัญหาและนำ�
มาแก้ไขปรับปรุงต่อไป
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ข้างเคียง
บริษทั มีการจัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปให้ขอ้ มูลกับชุมชนโดยรอบพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง เพือ่ สร้างความเข้าใจและสร้างความ
สัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งบริษัทมีแนวทาง
การดูแลพื้นที่ข้างเคียงเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ดังนี้
1. สำ�รวจสภาพพื้นที่รอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบ้านข้างเคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสอบถามผลกระทบ
3. กำ�หนดมาตรการป้องกันมลภาวะทีเ่ กิดจากการก่อสร้าง เช่น การป้องกันฝุน่ ป้องกันเสียงดัง การจัดการ
จราจร เป็นต้น
4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสม่ำ�เสมอ หากพบปัญหาหรือได้รบั ข้อร้องเรียนต้องรีบ
ดำ�เนินการแก้ไข
5. เมื่อพื้นที่ข้างเคียงสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จะต้องหาทางดำ�เนินการแก้ไขโดยทันที

56

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง
นอกจากการดูแลเรือ่ งผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนัน้ บริษทั ยังมีนโยบายทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ชุมชนข้างเคียง โดยตัง้ แต่เริม่ โครงการ จะมีการจัดเจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปสำ�รวจพืน้ ทีโ่ ดยรอบของโครงการก่อสร้าง เพือ่
สอบถามความคิดเห็นและความกังวลใจเกีย่ วกับปัญหาด้านสิง่ แวดล้อมและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการก่อสร้าง
เพือ่ รวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ มากำ�หนดเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนต้องการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

มอบกระเช้าปีใหม่ให้เพื่อนบ้านข้างเคียง
ในปี 2561 การดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งศาลา
วัดน้อยนอกมีความก้าวหน้าขึ้นจากปี 2560 และ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยตามกำ�หนดการตามรูปภาพ
ด้านล่าง ในตอนแรกพื้นที่บริเวณนี้เป็นแค่พื้นที่โล่งไว้
สำ�หรับจอดรถ และบางส่วนกางเต้นท์ไว้เพื่อต้อนรับ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ เ ข้ า มาร่ ว มประกอบพิ ธี ท างศาสนา
ภายในวัด ซึง่ พืน้ ทีแ่ คบและเล็ก บริษทั จึงเล็งเห็นว่าควร
สร้างศาลาที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง กว้างขวาง ร่มเย็น
สามารถรองรับผู้คนที่เข้ามาทำ�บุญได้เป็นจำ�นวนมาก
ขึ้น
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การใช้ทรัพยากร
บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไฟฟ้า การ
ใช้น้ำ�ประปา รวมถึงทรัพยากรต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการนำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ� โดยบริษัทแสดงเจตจำ�นง
ในการดำ�เนินงานโดยกำ�หนดเป็นนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ของบริษัทและพนักงาน ดังนี้
การจัดการน้ำ�
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหาร
จั ด การน้ำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะถื อ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากร
ที่ สำ � คั ญ ต่ อ การดำ � รงชี วิ ต การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
เนื่องจากน้ำ�เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และยัง
ไม่มีการผลิตขึ้นมาทดแทนได้ จึงได้มีมาตรการในการ
ควบคุมการใช้น้ำ� ดังนี้
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ย้ำ�เตือนให้ปดิ ก๊อกน้ำ�
ทุกครั้งหลังการใช้งาน
2. นำ�ระบบน้ำ�หมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำ� สำ�หรับฉีด
ล้างล้อรถยนต์ทผ
ี่ า่ นเข้า-ออก และฉีดล้างบริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง เป็นต้น
3. บำ�รุงรักษาระบบน้ำ�ประปา ให้มีประสิทธิภาพ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
4. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หัวฉีดน้ำ� เพื่อให้เกิด
การประหยัดน้ำ�มากยิ่งขึ้น
5. ติดตั้งระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย เพื่อให้น้ำ�ที่ใช้ใน
กระบวนการก่อสร้างได้รับการบำ�บัดก่อนปล่อยลงสู่
ระบบระบายน้ำ�สาธารณะ

การจัดการไฟฟ้า
ในปี 2561 ทีผ
่ า่ นมาบริษทั ได้ตงั้ เป้าหมายเชิงปริมาณด้วยการลดการ
ใช้ไฟฟ้าของสำ�นักงานใหญ่ลงร้อยละ 5 จากปี 2560 โดยเริม่ มีการเปลีย่ น
หลอดไฟแสงสว่างในสำ�นักงาน จากหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอด
ทังสเตน มาเป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting Diode)
ถึงแม้ว่าการดำ�เนินการเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า แต่ถือว่าเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่า เพราะหลอดแอลอีดีมีคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีอัตรา
การกินไฟต่ำ�แต่ได้ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอด
ทังสเตน และยังช่วยประหยัดไฟในระยะยาวอีกด้วย
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เมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จ จะพบว่าค่าไฟฟ้าในปี 2561 ได้ลดลงจากปี 2560 คิดเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
166,572 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.4 ซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี
ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประจำ�ปี 2557-2561
ตำ�แหน่ง

2561

2560

มกราคม

155,568

170,862

กุมภาพันธ์

162,762

มีนาคม

สำ�นักงานใหญ่
2559

2558

2557

156,984

161,370

167,904

172,428

182,298

218,220

178,278

175,176

191,352

200,286

207,414

175,632

เมษายน

168,000

193,470

218,856

187,476

183,840

พฤษภาคม

186,516

209,232

222,690

225,924

252,444

มิถุนายน

185,418

204,312

260,280

248,442

211,680

กรกฎาคม

179,868

202,332

225,906

215,742

214,182

สิงหาคม

168,720

192,696

225,150

208,944

226,836

กันยายน

180,546

197,148

249,114

213,360

201,618

ตุลาคม

178,302

172,152

215,328

194,112

190,908

พฤศจิกายน

158,658

164,532

232,794

218,916

200,712

ธันวาคม

174,684

170,274

210,312

191,052

168,810

2,074,218

2,240,790

2,372,844

2,490,972

2,599,998

รวม

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้
พนักงานในส่วนของสำ�นักงานใหญ่ ร่วมมือกันปิดไฟและสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าที่
แสงสว่างและจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพักกลางวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าของ
บริษทั แล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึง่ ของการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้
อีกทางหนึ่งด้วย
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ดำ�เนินนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการใช้อย่างประหยัด การนำ�กลับมาใช้
ซ้ำ� และการบูรณะซ่อมแซม ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับการสร้างสถานที่พักอาศัยของคนงาน
ก่อสร้าง โดยเปลีย่ นแปลงจากแบบเก่า ทีส่ ร้างครัง้ เดียวแล้วรือ้ ทิง้ มาเป็นทีพ
่ กั อาศัยแบบสำ�เร็จรูป (Camp Knock
Down) ทีม่ คี วามคงทนแข็งแรงกว่าแบบเก่า สามารถถอดประกอบและนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้อกี อย่างคุม้ ค่าแล้ว ยังถือ
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนงานให้ดขี นึ้ ด้วยการได้อยูอ่ าศัยในพืน้ ทีท่ สี่ ะอาด สวยงาม คงทน
และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
โดยได้มกี ารตัง้ เป้าหมายให้มกี ารใช้ทรัพยากรส่วนของโครงสร้างหลักให้ได้มากครัง้ ทีส่ ดุ เพือ่ ประหยัดต้นทุน
ในการก่อสร้างบ้านพักคนงานดังกล่าว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงาน
จำ�นวนครั้งที่ใช้งานจากโครงสร้างเดิม

ต้นทุนต่อครั้งของการสร้างบ้านพักคนงาน / ห้อง
แบบเก่า (บาท)
แบบใหม่ (บาท)

1

14,000

25,000

2

10,000

7,000

3

10,000

7,000

4

10,000

7,000

5

10,000

7,000

6

-

7,000

7

-

7,000

2,074,218

2,240,790

รวม

จากตารางจะพบว่า ในต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงานทีใ่ ช้งานจากโครงสร้างเดิม และเพิม่ เติมการซ่อมบำ�รุง
รักษาครั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง แบบเก่าเมื่อใช้งานไป 5 ครั้ง จะมีต้นทุนที่ 54,000 บาท แต่แบบ
ใหม่นั้นแม้จะงานไปแล้ว 5 ครั้งเท่ากัน แต่มีต้นทุนเพียง 53,000 บาท แล้วยังสามารถใช้โครงสร้างเดิมนี้ไปได้
เรื่อยๆ ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทสามารถทำ�ได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้คือ 7 ครั้ง

บ้านพักคนงานแบบเก่า
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บ้านพักคนงานแบบใหม่
และนอกจากการทำ�บ้านพักคนงานแบบสำ�เร็จรูปที่สามารถนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้แล้วนั้น บริษัทยังมีการคิดค้น
ห้องน้ำ�แบบสำ�เร็จรูปสำ�หรับนำ�ไปใช้ในไซต์งานก่อสร้าง ซึ่งห้องน้ำ�ดังกล่าวนั้นมีน้ำ�หนักเบา ขนส่งง่ายและสามารถ
ถอดประกอบเพื่อนำ�ไปใช้หมุนเวียนในไซต์งานอื่น ๆ ได้ต่อไป
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ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัท
โครงการ โนเบิล บี เทอร์ตี้ทรี เป็นโครงการที่พักอาศัย High rise 31 ชั้น จำ�นวน 227 ยูนิต เนื้อที่
โครงการ 2-0-50 ไร่ ที่ตั้งของโครงการอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซอยสุขุมวิท 33 ล้อมรอบด้วยชุมชน อาคาร
สำ�นักงาน และห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง

การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมบริเวณพืน้ ที่
ก่อสร้าง
1. คุณภาพอากาศ ที่มาจากการการเจาะพื้น
หรือการขนถ่ายสินค้า มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ตามพารามิเตอร์ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) ปริมาณ
ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ ก (PM-10) ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ด
ออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
รวม (THC)
2. ระดับเสียง ที่มาจากการขุด เจาะ หรือทุบ
อาคาร มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ดังนี้ ระดับเสียง
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เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด
(Lmax) และเสียงรบกวน
3. ความสัน่ สะเทือน ทีม่ าจากการขุดเจาะเสาเข็ม
หรืองานฐานราก มีการตรวจวัดระดับความสัน่ สะเทือน
ตามแนวตัง้ (Vertical) แนวขวาง (Transverse) และ
แนวนอน (Longitudinal)
4. คุณภาพน้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว ที่มา
จากการล้ า งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ หรื อ ทำ � ความสะอาด
พื้นที่การก่อสร้าง มีการตรวจวัดตามพารามิเตอร์
ดังนี้ กรด-ด่าง (pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS) ของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
น้ำ� (Total Dissolved Solids: TDS) ค่าความ

สกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen
Demand: BOD) ของแข็ ง แขวนลอยทั้ ง หมด
(Total Suspended Solids: TSS) น้ำ�มันและไขมัน
(Oil & Grease: O&G) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total
Kjeldahl Nitrogen: TKN) ค่าซัลไฟต์และปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform
Bacteria: FCB)

ซึ่งทางเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้บริษัท
เอ็นไวแล็บ จำ�กัด เป็นผู้เก็บตัวอย่างเพื่อทำ�การตรวจ
วัดคุณภาพและนำ�เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มกราคม-ตุลาคม 2561
ฝุ่นขนาดเล็ก
PM-10
(mg/m3)

ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
SO2 (ppm)

ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
NO2 (ppm)

0.62-0.69

0.0051-0.0057

0.0135-0.1440

5.01-5.34

0.049-0.054

0.56-0.64

0.0046-0.0055

0.0134-0.0149

5.79-6.20

0.109-0.113

0.045-0.062

0.58-0.63

0.0048-0.0058

0.0135-0.0153

5.46-6.01

เมษายน

0.107-0.114

0.057-0.063

0.69-0.72

.0048-0.00610

0.0133-0.0151

5.87-6.23

พฤษภาคม

0.105-0.120

0.052-0.063

0.56-0.62

0.0041-0.0060

0133-0.01510

5.06-5.22

มิถุนายน

0.109-0.124

0.055-0.068

0.54-0.60

0.0040-0.0053

0.0133-0.0154

4.97-5.08

กรกฎาคม

0.111-0.117

0.052-0.060

0.53-0.56

0.0039-0.0057

0.0129-0.0153

4.37-4.56

สิงหาคม

0.119-0.158

0.043-0.063

0.51-0.62

0.0036-0.0053

0.0133-0.0156

4.18-4.56

ตุลาคม

0.116-0.143

0.057-0.067

0.58-0.63

0.0033-0.0046

0.0129-0.0153

3.94-4.16

เดือนที่ตรวจ
วัด

ฝุ่นละอองรวม
TSP
(mg/m3)

มกราคม

0.106-0.123

0.048-0.055

กุมภาพันธ์

0.106-0.114

มีนาคม

ค่ามาตรฐาน

0.330

0.120

ก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์
CO (ppm)

30.00

สรุ ป ผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป
1. ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับ
ที่ 24 (พ.ศ.2547) ที่กำ�หนดความเข้มข้นฝุ่นละออง
รวมในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.330
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ผลการตรวจวั ด พบว่ า มี ค่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ

0.3002/

0.1700

ก๊าซไฮโดร
คาร์บอน
THC (ppm)

-

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) ที่กำ�หนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด
10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทัว่ ไปไว้ไม่เกิน 0.120
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
3. ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่
10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่ อ งกำ � หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป โดยกำ � หนดปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน
30 ส่วนในล้านส่วน
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4. ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.
2544) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่
เกิน 0.300 ส่วนในล้านส่วน
5. ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ ฉบั บ
ที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำ�หนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดย
กำ�หนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย
1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน
6. ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HTC) ผลการ
ตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 3.04 – 6.24 ส่วนใน
ล้านส่วน

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดระดับเสียง มกราคม-ตุลาคม 2561
เดือนที่ตรวจวัด
มกราคม

ระดับเสียงเฉลี่ย
(Leq 24 hr.)

ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์
ที่ 90 (L90)

59.0-67.3

91.7-102.0

52.3-54.9

กุมภาพันธ์

63.6

92.2

44.7

มีนาคม

64.6

94.8

52.1

เมษายน

58.7

92.9

41.8

พฤษภาคม

60.4

92.3

45.1

มิถุนายน

63.2

95.3

47.2

กรกฎาคม

62.4

94.2

48.9

สิงหาคม

61.1

86.9

51.1

ตุลาคม

66.3

91.3

53.6

70.0

115.0

-

ค่ามาตรฐาน
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สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับ
เสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) มีคา่ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำ�หนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง
กำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำ�หนดระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ
ระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561
Transverse
เวลา
13:00-14.00

Vertical

Longitudinal

มาตรฐาน

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

14.00-15.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

15.00-16.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

16.00-17.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

17.00-18.00

<0.127

3.2

0.760

3.8

0.190

8.8

5.000

f≤10

18.00-19.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

19.00-20.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

20.00-21.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

21.00-22.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

22.00-23.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

23.00-00.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

00.00-01.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

01.00-02.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

02.00-03.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

03.00-04.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

04.00-05.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

05.00-06.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

06.00-07.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

07.00-08.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

08.00-09.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

09.00-10.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

10.00-11.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

11.00-12.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

12.00-13.00

<0.127

-

<0.127

-

<0.127

-

5.000

f≤10

หมายเหตุ - = ไม่สามารถตรวจวัดได้
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สรุปผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรือ่ งกำ�หนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพือ่ ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�ทิ้ง มกราคม – พฤษภาคม 2561
ดัชนีตรวจวัด

หน่วย

เดือนที่ทำ�การวิเคราะห์
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ษ.

พ.ค.

มาตรฐาน

ค่าความเป็นกรดด่าง

-

7.40

7.33

7.63

7.37

6.83

5-9

บีโอดี

มก./ลิตร

<1.0

1

4

2

<1.0

≤30

สารแขวนลอย

มก./ลิตร

6

25

13

<5

7

≤40

ตะกอนหนัก

มก./ลิตร

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

≤0.5

สารที่ละลายได้ทั้งหมด

มก./ลิตร

632/

502/

622/

<502/

682/

≤5001/

ซัลไฟด์

มก./ลิตร

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

≤1.0

ทีเคเอ็น

มก./ลิตร

6.16

1.12

3.08

<0.28

3.64

≤35

น้ำ�มันและไขมัน

มก./ลิตร

2.9

1.1

3.2

0.9

2.4

≤20

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้ง
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ�ทิง้ จากระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ ค่า
ความเป็นกรดด่าง, บีโอดี, สารแขวนลอย, ตะกอน
หนัก, สารที่ละลายได้ทั้งหมด, ซัลไฟด์, ทีเคเอ็น และ
น้ำ�มันและไขมัน พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ.2548 เรื่องกำ�หนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ำ�ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
ทั้งนี้ การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิ่ง
แวดล้อมจากเจ้าของโครงการดังกล่าว จะพบได้วา่ การ
วัดผลระหว่างดำ�เนินการก่อสร้างในช่วงเวลาต่าง ๆ
เป็นไปตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานควบคุมกำ�หนด
เป็นอย่างดี

66
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“ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษามาตรฐาน
การทำ�งานให้เป็นไปในทิศทางที่ได้วางไว้ ด้วยการเป็นผู้นำ�ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่อง
คุณภาพ เวลา ค่าใช้จา่ ย ความปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมทางการ
ก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป “
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การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI
Profile Disclosures
Indicator

Description

Page
AR

SD

17

1-1

Note

1. Strategy and Analysis
1.1

Statement from the most senior decision-maker of the organization.

1.2

Description of Key impacts, risk, and opportunities.

41-45

2. Organizational Profile
2.1

Name of the organization.

19

2.2

Primary brands, products, and/or services

18-21

2.3

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies,
subsidiaries, and joint ventures.

22-23

2.4

Location of organization’s headquarters.

2.5

Number of countries where the organization operates, and names of countries with either
major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the
report.

2.6

Nature of ownership and legal form.

2.7

Markets served (included geographic breakdown, inside cover sectors served, and types of
customers/beneficiaries).

33-35

2.8

Scale of the reporting organization.

6, 8, 10

2.9

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.

19-22

2.10

Awards received in the reporting period.

94-95

Cover page

6

Back cover
page

33-34

-

6-7

5

3. Report Parameters

68

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.

3.2

Date of most recent previous report (if any).

-

-

3.3

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

-

8

3.4

Contact point for questions regarding the report of its contents.

-

15

3.5

Process for defining report content.

8

3.6

Boundary of the report (e.g.,countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint ventures,
suppliers).

8

3.7

State any specific limitations on the scope or boundary of the report.

8

3.8

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations,
and other entities that can significantly affect comparability from period to period and/ or
between organizations.

8

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

3.9

Data measurement techniques and the bases of calculations, including assumptions and
techniques underlying estimations applied to the compilation of the indicators and other
information in the report.

8

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

3.10

Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports,
and the reasons for such re-statement (e.g., mergers/acquisitions, change of base years/
periods, nature of business, measurement methods).

-

Refer to Annual
Report on
Content
ข้อมูลทางการเงินที่
สำ�คัญ

3.11

Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in the report.

8

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

3.12

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

73
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8

1 มค. – 31 ธค.
2561

3.1

รายปี

Indicator

Description

Page
AR

SD

Note

4. Governance, Commitments, and Engagement
4.1

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body
responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight.

51

4.2

Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.

52

4.3

For organizations that have a unitary board structure, state the number and gender of members of
the highest governance body that are independent and/or non-executive members.

30

4.4

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the
highest governance body.

15

4.5

Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and
executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including social
and environmental performance).

4.6

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.

55

4.7

Process for determining the composition, qualifications, and expertise of the members of the
highest governance body and its committees, including any consideration of gender and other
indicators of diversity.

54

4.8

Internally developed statements of mission of values, codes of conduct, and principles relevant to
economic, environmental and social performance and the status of their implementation.

55-56

4.9

Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and
management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities, and adherence or compliance with internationally agreed standards, codes of conduct,
and principles.

55-58

4.10

Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect
to economic, e nvironmental, and social performance.

63-68

4.11

Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the
organization.

4.12

Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to
which the organization subscribes or endorses.

4.13

Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international advocacy
organizations.

4.14

List of stakeholder groups engaged by the organization.

13-16

4.15

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.

9-10

4.16

Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group.

9-10

4.17

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the
organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting.

9-10

รองประธานกรรมการ
บริษัทเป็น CFO

64, 68

52-72
13-16

Economic
EC 1

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee
compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to
capital providers and governments.

EC 2

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to
climate change.

EC 3

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.

EC 4

Significant financial assistance received from government.

114122

17
1718
18

-
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Indicator

Description

Page
AR

Note

SD

Environmental
Energy
EN 6

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and
reductions in energy requirements as a result of these initiatives.

EN 7

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved.

66

EN 11

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas
of high biodiversity value outside protected areas.

58

EN 12

Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

62-63

EN 13

Habitats protected or restored.

37-40

64-67

Biodiversity

Effluents and Waste
EN 27

Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services.

61

Compliance
EN 29

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for non-compliance with environmental laws and regulations.

67-72

Social : Labor Practices and Decent Work
Employment
LA 1

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender
and region.

-

30-31

LA 2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by significant locations of operation.

-

32-35

LA 3

Return to work and retention rates after parental leave, by gender.

-

33

Employment
LA 4

Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are specified in
collective agreements.

28-34

Occupational Health and Safety
LA 5

Percentage of total workforce represented in formal joint management-worker health and safety
committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs.

-

30

LA 6

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and total
number of work-related fatalities, by region and by gender.

-

39

LA 7

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation.

-

39

LA 8

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

-

37-38

Training and Education
LA 9

Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category.

-

44-45

LA 10

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability
of employees and assist them in managing career endings.

-

46

LA 11

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, by
gender and by employee category.

-

45

-

32-33

-

30

32-46

-

Diversity and Equal Opportunity
LA 12

Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity.

Equal Remuneration for Women and men
LA 13

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant
locations of operation.

Suppliers Assessment for Labor Practices
LA 15

70

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and
actions taken.

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561

None

Indicator

Description

Page
AR

SD

Note

Human Rights
Investment
HR 1

Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include
human rights clauses or the underwent human rights screening.

32-46

-

HR 2

Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects
of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees
trained.

-

45

None

Non-discrimination
HR 3

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

-

9-10

Freedom of Association and Collective Bargaining
HR 4

Operations and suppliers indentified in which the right to exercise freedom of association and
collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures taken to support
these rights.

-

22

Operations and suppliers indentified as having significant risk for incidents of child labor, and
measures taken to contribute to the effective abolition of child labor.

-

28

-

28

-

44-45

-

29

Child Labor
HR 5

Forced or Compulsory Labor
HR 6

Operations and suppliers indentified as having significant risk for incidents of forced or
compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of all forms of forced or
compulsory labor.

Security Practices
HR 7

Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or procedures that are relevant to operations.

Indigenous Right
HR 8

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and actions
taken.

Society
Local communities
SO 1

Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development programs.

-

47-51

SO 2

Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities.

-

52-61

Anti-corruption
SO 3

Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and the
significant risks indentified.

-

14, 24

SO 4

Communication and training on anti-corruption policies and procedures.

-

SO 5

Confirmed incidents of corruption and actions taken.

-

14-15
24

-

14

Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

-

22-23

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for
non-compliance with laws and regulations.

-

-

Public Policy
SO 6

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary.

Anti-competitive Behavior
SO 7
Compliance
SO 8
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Indicator

Description

Page
AR

Note

SD

Product Responsibility
Customer Health and Safety
PR 1

Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for improvement.

PR 2

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning the health and safety impacts of products and services during their life cycle, by
type of outcomes.

21-22
None

Product and Service Labeling
PR 3

Type of product and service information required by the organization’s procedures for
product and service information and labeling, and percentage of significant products and
service categories subject to such information requirements.

52-61

Marketing Communications
PR 6

72

Sale of banned or disputed products.
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11

แบบสำ�รวจความคิดเห็นของผู้อ่าน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
ผู้ถือหุ้น
พนักงาน / ผูบ้ ริหาร บริษทั ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
ลูกค้า
หน่วยงานภาครัฐ
คู่ค้า คู่สัญญา
สื่อมวลชน
ชุมชนและสังคม
นักเรียน / นักศึกษา
อื่น ๆ ................................................................................................
2. ท่านได้รับ “รายงานการพัฒนาการยั่งยืน” จากช่องทางใด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เว็บไซด์ www.synteccon.com
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th
อื่น ๆ ................................................................................................
3. เนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจมากที่สุด คือส่วนใด และมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเสนอรูปแบบและความสนใจเนื้อหาในแต่ละบทของรายงานความยั่งยืน
ข้อที่

รายการประเมิน

1

เนื้อหาเข้าใจง่าย

2

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ทำ�ให้ท่านให้ความสนใจ

3

ความเชื่อถือของเนื้อหา

4

การออกแบบรูปเล่มมีความสวยงาม

5

ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม

6

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

7

สารจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

8

ภาพรวมการดำ�เนินการ

9

เกี่ยวกับ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

10

การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11

การกำ�กับดูแลกิจการ

12

การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

13

การดำ�เนินงานด้านสังคม

14

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับความคิดเห็น
มาก

ปานกลาง

น้อย

ควร
ปรับปรุง

4. กรุณาระบุข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในฉบับต่อไป

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561
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