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สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2562 นี้ นับว่าเป็นอีกปีแห่งความสำาเร็จของการดำาเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) 
โดยเป็นปีท่ี 3 ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัท ท่ีมีรายช่ืออยู่ใน  
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 หรือรายช่ือหุ้นย่ังยืน 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำาเนินงานท่ีตระหนักถึงความสำาคัญครบ 
ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

 โดยในมิติเศรษฐกิจนั้น แม้บริษัทจะอยู่ท่ามกลางปัจจัยท่ีท้าทาย 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว สภาพการแข่งขันท่ีเข้มข้น 
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐบาลแต่ก็ยังเป็นอีกปี 
หนึ่งท่ีบริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย โดยได้รับความไว้วางใจ
ท้ังจากลกูคา้รายเกา่และลกูคา้รายใหม่ ดว้ยการลงนามสญัญากอ่สรา้งท้ังสิน้ 
15 โครงการ รวมมูลค่า 6,083 ล้านบาท 

 และในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการ 
เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง 
และพัฒนาพนักงานของบริษัทซ่ึงถือเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินงานให้มี 
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการใส่ 
ใจด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพยายามลด 
ผลกระทบในทุกข้ันของการก่อสร้าง การให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ 
และการคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเหมาะสม 

 สุดท้ายนี้ กระผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกคนของบริ ษัท ซินเท็ค คอนสตรัค ช่ัน จำากัด 
(มหาชน)  ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า 
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ท่ีให้การสนับสนุน 
บริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอยึดม่ันในเจตนารมณ์ท่ีจะดำาเนินธุรกิจต่อไป 
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ

นายสมชาย  ศิริเลิศพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



 ภาพรวมผลการดำาเนินงานด้านการกำากับกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2562

AGM Checklist 2019 Certificate of ESG 100 
Company 2019

Thailand Sustainability 
Investment  (THSI) 2019

Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies 2019

Collective Action against 
Corruption (CAC)

Sustainability Report Award 2018

รับทราบผลการประเมินคุณภาพ 
กา รจั ดป ร ะ ชุมผู้ ถื อ หุ้ นส ามัญ 
ประจำาปี2562 โดยบริษัทได้รับ 
คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน 
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
สะ ท้อน ใ ห้ เ ห็นว่ าบริ ษั ทคำ านึ ง 
ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ท้ังกอ่น ระหว่างและหลงัการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นองค์ 
ประกอบสำาคัญของการมีบรรษัท 
ภิบาลที่ดี

รับทราบผลประเมินการกำากับดูแล 
กิ จการบริ ษั ทจดทะ เ บี ยนไทย 
ประจำาปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ใน 
ระดับ ”ดีเลิศ” หรือระดับห้าดาว 
ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความ 
สำาคญัในดา้นสทิธผิูถ้อืหุ้น การปฏบัิต ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การ
คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรม
การบริษัทได้เป็นอย่างดี

รบัมอบประกาศนยีบัตรตอ่เนือ่งเป็น
ปีท่ีสี ่จากสถาบันไทยพฒัน ์ในฐานะ 
1 ใน 100 บริษัทท่ีจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์ประจำาปี 2562 (จาก 
771 บริษัทจดทะเบียน) ซ่ึงได้พิจารณา 
ข้ อมู ล ท้ั งกา รดำ า เนิ น ง านด้ าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล 
(ESG) และผลประกอบการของ 
บริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้ 
เรตต้ิงโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนจากหลักการ 
แนวทางตามมาตรฐานการประเมิน 
ความย่ังยืนของ GISR (Global 
Initiative for Sustainability Ratings) 
ทำาให้หลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 
ตอบโจทย์ท้ังผู้มีส่วนได้เสีย รวมท้ัง
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

รบัมอบโลร่างวัลตอ่เนือ่งเป็นปีท่ีสาม 
จากการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 
บริษัทจดทะเบียน ท่ีมีรายช่ือใน 
Thailand Sustainability Investment 
(THIS) 2019 หรือ หุ้นย่ังยืน ประจำาปี 
2562 ซ่ึงเป็นรายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
ท่ีดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนโดยคำานึง 
ถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
โดยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับ
ผู้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนตามแนวคิด 
การลงทุนอยา่งย่ังยืนท่ีนำาปัจจยัดา้น 
ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัด
สนิใจลงทุนควบคูไ่ปกบัการวเิคราะห์ 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อ 
สร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องใน 
ระยะยาว

ไดร้บัใบประกาศรบัรองฐานะสมาชกิ 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต จากสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
การรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจาก 
การท่ีบริษัทได้จัดทำานโยบายและ 
วา ง ร ะบบกา รควบคุ มภาย ใน 
และมาตรการป้องกันการคอร์รัปช่ัน 
เ ม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2560 
ใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี นับจากวัน 
ที่มีมติให้การรับรอง 

ได้รับใบเกียรติบัตรท่ีแสดงว่าบริษัท 
ได้เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัล 
รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2561 
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ซ่ึงได้ 
เลง็เห็นความสำาคญัของการสง่เสรมิ 
ใ ห้บริ ษัทสมาชิกของสมาคมฯ 
เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ในรูปของ 
รายงานความย่ังยืนเพิ่มมากข้ึน 
ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการยกระดับการ 
เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG  ที่จะเป็น 
ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ 
ของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับ 
ตลาดทุนช้ันนำา อันจะนำาไปสู่การ 
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางท้ังในภมิูภาค 
และในระดับสากลต่อไป

6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



เป็นผู้นำ�ในอุตส�หกรรมก่อสร้�งท่ีมีก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภ�พ เวล� 
ค�่ใช้จ�่ย คว�มปลอดภยั คว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่�งมปีระสทิธภิ�พ

1. พัฒน�บุคล�กรให้มีทักษะคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มเช่ียวช�ญในง�นก่อสร้�ง 
เพื่อให้ได้ผลง�นคุณภ�พสูง

2. พัฒน�วิธีก�รทำ�ง�นโดยใช้นวัตกรรม เพื่อสร้�งคว�มเป็นผู้นำ�
3. บริห�รต้นทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
4. รักษ�พันธะสัญญ� เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้�
5. ดำ�เนินก�รก่อสร้�งโดยคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัย คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม อย่�งมีม�ตรฐ�น

 เกี่ยวกับบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

กลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ
ในปี 2562 บรษัิทมีการกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขัน โดยยังคงมุ่งเนน้ประเดน็สำาคญั 

ดังนี้

มุ่งเน้นการก่อสร้างท่ีถูกต้องตามหลัก 
วิชาชีพ ให้บริการอย่างครบวงจร และ 
สร้างสรรค์งานท่ีได้คุณภาพควบคู่ไป 
กับการดูแลด้านความปลอดภัยแก่ 
ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ี 
ทันสมัยและสง่เสรมิให้เกดินวตักรรมใน 
การทำางานครอบคลุมทุกด้าน 

สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับ
การส่งมอบงานที่ตรงตามกำาหนด และ
เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในสญัญาว่าจ้างการ
ก่อสร้างอย่างครบถ้วน

บริหารต้นทุนโครงการและต้นทุนการ 
ก่อสร้างอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม 
แผนงานที่วางไว้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
แข่งขันในธุรกิจได้ 

คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย

7บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เกี่ยวกับ

ประจำ�ปี 2562

8 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



 แนวทางการทำารายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
จัดทำาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยฉบับนี้เป็นปีท่ี 5 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมธุรกิจก่อสร้าง 
เป็นหลกั และมสีว่นสำาคญัของบริษัทย่อยแสดงร่วมดว้ย ซ่ึงแสดงเนือ้หาครอบคลมุท้ังทางดา้นเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดข้ึนระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ท้ังนี้ บริษัทได้นำา
กรอบการรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงครอบคลุมท้ังสิ้น 18 ประเด็น 
ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ 7 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น และด้านสังคม 7 ประเด็น รวมทั้ง 
แสดงข้อมูลตามตัวช้ีวัดของ GRI ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น 

 ท้ังนี้ บริษัทได้ทำาการเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของรายงานฉบับนี้ท้ังภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของสิ่ งพิมพ์  และสามารถดาวน์ โหลดผ่านทางเว็บไซต์บริ ษัท 
ที่ www.synteccon.com/กิจกรรมเพื่อสังคม/ร�ยง�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน ซึ่งจะเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน 
ได้เสียของบริษัทสามารถติดตามผลการดำาเนินงานระหว่างปีได้ตลอดเวลา รวมท้ังสามารถเข้าถึง 
ข้อมลูในอดตีท่ีเคยนำาเสนอในรายงานฉบับกอ่นๆ เพือ่รับทราบการพฒันาอย่างย่ังยืนของบรษัิทไดอ้ย่าง 
ต่อเนื่องอีกด้วย 

ส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จ�กผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�ร�ยง�น :

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่ 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
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 ประเด็นที่มีสาระสำาคัญ

บริษัทได้ทำาการระบุประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนท่ีส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีผลการประเมินประเด็นสำาคัญ ดังนี้

โดยบริษัทได้กำาหนดเป้าหมายในการบรรลุตามแผนงาน “Good Man Good Job” หรือ “คนดี งานดี” ต่อเนื่องกันมาถึง 4 ปี 
เริม่ตัง้แตปี่ 2559-2561 เพือ่ตอบสนองใน 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก ่การเตบิโตของบริษัทอยา่งย่ังยืน การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
และการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงในปี 2562 นี้ ยังคงต่อยอดจากกลยุทธ์เดิมอีกหนึ่งปี โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทต่อไป

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5 การเติบโตของบริษัทอยางตอเน��อง

การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความสัมพันธคูคา
และหวงโซอุปทาน

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

การตอตานการทุจริต

การใชทรัพยากรและการจัดการสิ�งแวดลอม

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทำงาน

คว
าม
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ผูม

ีสว
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สีย

ความสำคัญตอบริษัท
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ก�รดำ�เนินง�นกับ
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 การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจท่ีคำานึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัททุกกลุ่ม โดยได้คำานึงถึง 

ผลกระทบท้ังด้านบวกและดา้นลบท่ีอาจเกดิข้ึน บรษัิทจงึมีกระบวนการสรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สรา้งความผกูพนัและตอบสนองความ 
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบสนองความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
    การสื่อสารและช่องทาง

1) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน - ราคาหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้น
- มีการจ่ายเงินปันผลที่ดี
- บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องและมั่นคง

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตลอดจน 
ดำาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและ 
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะ และไม่ดำาเนินการใดๆ ที่อาจก่อ 
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาป ี
ตามมาตรฐาน AGM 
Checklist 

- จัดการประชุมนักวิเคราะห์
- รายงานประจำาปี, 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 
แบบ 56-1

- เว็บไซต์ของบริษัท

2) พนักงาน - การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 
และเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน

- ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการ 
ทำางาน

- มีสวัสดิการในการทำางานที่ดี
- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ 
ทำางาน

- บริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่ง 
สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของบริษัท 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการ 
วัดผลโดยการใช้ Balance Scorecard

- มีการจัดสวัสดิการของพนักงาน อาทิ 
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม, 
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

- มีแผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
ของพนักงาน

- มีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง 
การสรรหาว่าจ้างซึ่งบริษัทจะยึดหลักจริยธรรม 
ในการสรรหาว่าจ้างโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ 
โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที ่
รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป

- การประชุมพนักงานและ 
ประชุมย่อยของส่วนงาน

- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น 
และร้องเรียน

- กิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงาน
ของบริษัท

3) ลูกค้า - ได้รับผลงานที่มีคุณภาพตามข้อตกลงที่ได้กำาหนด 
ไว้ในสัญญา 

- ได้รับผลงานตรงตามกำาหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญา

- ได้รับผลงานที่ดีภายใต้งบประมาณที่กำาหนดไว้

- ส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน 
การก่อสร้างให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ส่งมอบผลงานตรงตามเวลาที่ได้ระบุไว้ใน 
สัญญา 

- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

- การเข้าร่วมประชุมกับลูกค้า 
(เจ้าของโครงการ)

- การเข้าตรวจความเรียบร้อย 
ของไซต์งานก่อสร้างของ 
ผู้บริหารบริษัท

4) คู่ค้า - เปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายเข้ามาเสนอราคางาน 
ราคาขายกับบริษัทด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม 
และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

- การเป็นพันธมิตรที่ดีและมีความสัมพันธ์ใน 
ระยะยาว

- การชำาระเงินที่ตรงตามกำาหนดเวลา

- มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความ 
เป็นธรรม จัดให้มีการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน 
ทางการค้าที่สุจริต 

- จัดทำารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- บริษัทมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาความรู้ร่วมกับคู่ค้า 
และรักษาสัมพันธภาพท่ีดี กำาหนดวัตถุประสงค์ 
ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ 
ที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน

- จ่ายเงินให้กับคู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการ 
ชำาระเงินที่ตกลงกันไว้

- การจัดประชุมพบปะกัน 
ระหว่างคู่ค้ากับผู้บริหาร 
ของบริษัท

- www.synteccon.com
- สายด่วนรับข้อร้องเรียน  
โทร. 0 2381 2790

- อีเมล์ legal@synteccon.com

5) คู่แข่ง - การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี
- ดำาเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำาลายชื่อเสียง 
แก่คู่แข่งทางการค้า

- www.synteccon.com
- สายด่วนรับข้อร้องเรียน  
โทร. 0 2381 2790

- อีเมล์ legal@synteccon.com
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
การตอบสนองความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสีย
    การสื่อสารและช่องทาง

6) เจ้าหนี้ - การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการ 
ชำาระหนี้

- ชำาระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่กำาหนด
- ในการชำาระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความ 
รับผิดชอบในหลักประกันหรือการค้ำาประกัน 
ต่างๆ บริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ
ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

- เมื่อมีเหตุการณ์สำาคัญที่ส่งผลต่อสถานะ 
ทางการเงินและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำาระ 
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมหาวิธ ี
ป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้กำาหนด 
อย่างเคร่งครัด

- www.synteccon.com
- สายด่วนรับข้อร้องเรียน  
โทร. 0 2381 2790

- อีเมล์ legal@synteccon.com

7) ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม

- ดำาเนินการก่อสร้างด้วยความปลอด
ภัยและส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

- มีการป้องกันหรือลดมลภาวะที่เกิดจาก 
การดำาเนินการก่อสร้าง

- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีนโยบายในการก่อสร้างที่คำานึงถึงชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ และปฏิบัติ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- ดำาเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุม 
การดำาเนินงานและการปล่อยของเสียให้อยู่ใน 
เกณฑ์ค่ามาตรฐาน

- สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอ

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมขน 
รอบพื้นที่โครงการเพื่อหาแนวทางในการ 
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง 
ดำาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เมื่อได้รับ 
การแจ้งปัญหาจากชุมชน

- สายด่วนรับข้อร้องเรียน  
โทร. 0 2381 2790

- อีเมล์
- legal@synteccon.com
- compliance@synteccon.
com
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การกำากับดูแลกิจการ
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 การกำากับดูแลกิจการ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  

ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพราะบริษัท 
ตระหนักถึงความสำาคัญของธรรมาภิบาลและเช่ือม่ันว่า “ธรรมาภิบาลท่ีดี” จะเป็นส่วนสำาคัญท่ีช่วยให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
ประสบความสำาเร็จ อีกทั้งการที่บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้นั้น จะสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำาไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าท่ีในการเป็นผู้นำาท่ีรับผิดชอบต่อการบริหาร กำาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ 

นโยบายในการดำาเนินธุรกิจ และกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยมีการ 
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

 ท้ังนี ้คณะกรรมการทุกคนยึดถอืความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ และตระหนกัว่ามีหนา้ท่ีความรบัผดิชอบท่ีมีตอ่ผูถ้อืหุ้นซ่ึงเป็น 
เจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเข้ามาทำาหน้าที่แทน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ยึดถือหลักการ 4 ประการ 
ดังนี้  

 1.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
 2.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 3.  ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4.  เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา

โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทำาหนา้ท่ีกำากบัดแูลในแตล่ะดา้นตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทกอ่นท่ีจะนำาเสนอ 
ประเด็นและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาตามลำาดับ

 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำานวนทั้งสิ้น 8 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้    

คณะกรรมการ
อิสระ

จำานวน 5 ท่าน
หรือร้อยละ 62.5

จำานวน 2 ท่าน
หรือร้อยละ 25.0

จำานวน 3 ท่าน
หรือร้อยละ 37.5

ไม่มี

กรรมการ
สุภาพสตรี

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

และเป็น

กรรมการ
ที่แต่งตั้ง

ระหว่างปีโดย
คณะกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน และขับเคลื่อน 
บริษัทให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

 ผลการดำาเนินงานในปี 2562
 คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าท่ีโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคใน 

การดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงาน โดยในปี 2562 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการจัดประชุมเพื่อกำากับดูแลและติดตามการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ ดังนี้

นอกจากนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังมีการดำาเนินการในเรื่องสำาคัญ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
8 ท่าน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

3 ท่าน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

5 ท่าน

จัดประชุม 13 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)

จัดประชุม 7 ครั้ง จัดประชุม 4 ครั้ง

เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตดิตามและตรวจสอบความเสีย่งดา้นกฎระเบียบและกฎหมาย รวมถงึกฎเกณฑ ์
ของ CAC ท่ีบริษัทได้เป็นสมาชิก โดยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและพนักงาน 
ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องแผนดำาเนินงานของบริษัท และกฎเกณฑ์ของ 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กรใหม่

การบริหารความเสี่ยง

ปรับปรุงนโยบายการ 
กำากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
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 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “นโยบ�ยก�รกำ�กับ 

ดูแลกิจก�ร” และ “จรรย�บรรณธุรกิจ” ท่ีได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว รวมถึงมี
การทบทวนเป็นประจำาทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
แผนการดำาเนินงาน และกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของ 
บริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
การกำากับดูแลกิจการเรียบร้อยแล้ว และได้อนุมัติให้คงใช้ฉบับ
ปรับปรุง ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

 ท้ังนี้ บริษัทได้ทำาการเผยแพร่ “นโยบ�ยก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�ร” และ “จรรย�บรรณธุรกิจ” ไว้ท่ีเว็บไซต์ของ 
บริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมท้ังมีการสื่อสาร 
ภายในบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
มีความเข้าใจและนำาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วนตามนโยบายการกำากับดูแล 
กิจการท้ัง 5 หมวด ได้แก่ 1)สิทธิของผู้ถือหุ้น 2)การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3)บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4)การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5)ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ ท้ังนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงาน 
ประจำาปี หมวดการกำากับดูแลกิจการ

 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
 บริ ษัทมีความมุ่ งมั่ น ในการดำ า เนินธุ รกิ จด้ วย 

ความซ่ือสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดให้มี 
“จรรย�บรรณท�งธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัท รวมถึงกำาหนดให้จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นข้อ 
พงึปฏบัิติในการทำางานเพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
นำาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารถือเป็นผู้นำาองค์กรท่ีเป็น 

แบบอย่างในการนำานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาดำาเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และภายหลังจากที่ได้ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนั้น บริษัทมีการจัดทำาแผนพัฒนาและ 
ปรับปรุงระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของบริษัทควบคู่ 
ไปด้วย และเพื่อเป็นการยืนยันปณิธานในการต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปช่ันอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้ 
ประกาศให้นโยบายดังกล่าวบรรจุอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ 

ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
2559 เป็นต้นมา โดยมีนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
ทุจริตและคอร์รัปชั่นอีก 3 นโยบาย ได้แก่ (1)นโยบายการรับ 
การให้ของขวัญ ของกำานัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ 
อ่ืนใด (2)นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงิน 
สนบัสนนุ และ  (3)นโยบายการช่วยเหลอืทางการเมอืง นอกจากนี ้
บริษัทยังดำาเนินการแจ้งไปยังคู่ค้าและให้ลงนามรับทราบ 
นโยบายดังกล่าวอีกด้วย
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จากการท่ีบริษัทมีการดำาเนินการตามนโยบายท่ีไม่ 
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบท้ังทางตรง 
และทางอ้อม จงึสง่ผลให้เมือ่วนัท่ี 9 มนีาคม 2560 คณะกรรมการ 
CAC มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม 
ปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทุจรติ (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) โดยใบรบัรองดงักลา่วมีอายุ 3 ปี นบัจากวนั 
ที่คณะกรรมการ CAC ให้การรับรอง 

บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน 
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือส่งอีเมล์ไปยังส่วนงานท่ี 
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม เช่น การกระทำาผิดหรือแนว
ทางการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น, ผลกระทบแก่ 
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม, ความเสียหายจากการก่อสร้าง 
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจาก ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

นอกจากนีบ้รษัิทยงัคงเจตนารมณท่ี์ชดัเจนในการดำาเนนิ 
ธุรกิจท่ีปราศจากการทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยในวันท่ี 1 
มกราคม 2561 บรษัิทไดม้กีารประกาศนโยบาย “No Gift Policy” 
อย่างเป็นทางการ โดยการขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าของ 
บริษัท เกี่ยวกับการ “งดรับ ของขวัญ ของกำ�นัล ก�รจัดเลี้ยง 
หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ในทุกโอก�สและทุกเทศก�ล”  และยงัรณรงค ์
ให้ทุกฝ่าย “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำ�อวยพร” อีกด้วย

1. เผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเพื่อ 
ตอบข้อซักถามต่างๆ และย้ำาเตือนท้ายการอบรมหลัก
สูตรปกติ  

2. สือ่สารให้พนกังานใหมร่บัทราบผา่นการปฐมนเิทศพรอ้ม 
ระบุรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือพนักงาน

3. อบรมให้พนักงานท่ีอยู่ประจำาไซต์งานก่อสร้างโดยฝ่าย 
ตรวจสอบภายในทำาการ Site Visit 

4. เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
บริษัท

5. สือ่สารให้คูค่า้รบัทราบผา่นจดหมายลงนามความร่วมมือ

$

การสื่อสารและให้ความรู้ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

ผู้รับแจ้งเบาะแส
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์

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

(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท 

คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 
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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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 การส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร
 บรษัิทไดเ้ลง็เห็นวา่การปฏบัิติตามจรรยาบรรณทางธรุกจิรวมท้ังนโยบายและระเบียบตา่งๆ ของบรษัิท ถอืเป็นหัวใจสำาคญั 

ท่ีทำาให้บริษัทเติบโตอย่างย่ังยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปี 2562 ได้มีการ 
ดำาเนินการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร สรุปได้ดังนี้

ท้ังนี ้จรรยาบรรณทางธรุกจิถอืเป็นวนิยัอย่างหนึง่ซ่ึงกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏบัิตติามอย่างเครง่ครดั 
และส่งเสริมให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามด้วย พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ซ่ึงการกระทำาต่อไปนี้ถือเป็น
การทำาผิดจรรยาบรรณของบริษัท

 1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 2. แนะนำา ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 3. ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 4. ไม่ให้ความรว่มมอืหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจริง ในกรณมีีการฝา่ฝนืหรือไม่ปฏบัิตติามจรรยาบรรณ 

ทางธุรกิจ
 การกระทำาท่ีเขา้ขา่ยผดิจรรยาบรรณทางธรุกจิดงักลา่วข้างตน้ ให้ปฏบัิตติามกระบวนการพจิารณาลงโทษตามระเบียบวา่

ด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้พนักงานที่ทำาผิดอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

จัดพิมพ์และแจกจ่ายแผ่นพับและโปสเตอร์รณรงค์และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้กับไซต์งานก่อสร้าง

กำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ยอมรับบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

จัดส่งจดหมายแจ้งคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทราบนโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน
ภายในสำานักงานใหญ่และไซต์งานก่อสร้าง
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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 การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทยังคงไว้ซ่ึงการดำาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน 

ให้บริการตั้งแต่เริ่มแรกจนกระท่ังก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะท่ีเรียกว่า “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซ่ึงหมายรวมตั้งแต่งานข้ัน 
เตรียมการ งานเข็ม งานฐานราก งานระบบป้องกันดินทลาย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม 
และงานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ งานระบบเครื่องปรับอากาศ 
และงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ในตัวอาคาร เป็นต้น

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงาน
สำาหรับปี 2562 ท่ีผ่านมานั้น บริษัทได้รับความไว้วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้างท้ังสิ้น 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 

โครงการทั้งสิ้น 6,083.09 ล้านบาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หมายเหตุ * เป็นมูลค่า ณ วันทำาสัญญาก่อสร้าง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และยังไม่ได้รวมมูลค่างานเพิ่ม - ลด ระหว่างดำาเนินโครงการ

รายการ 2562 2561 2560

รายได้จากการก่อสร้าง 7,921.61 6,789.35 8,675.33

รายได้จากการให้บริการ 461.41 419.76 389.26

ต้นทุนจากการก่อสร้าง 7,024.56 5,757.50 7,011.59

ต้นทุนจากการให้บริการ 366.22 276.10 258.43

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 378.43 755.75 1,262.56

กำาไรสำาหรับปี 247.26 590.84 985.15

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.18 0.39 0.63

ลำาดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ มูลค่าก่อสร้าง*

1 แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 423.00

2 เดอะเพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทรปราการ บจก. ชัยพัฒนาแลนด์ 529.00

3 โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สกลนคร บจก. โรงงานน้ ำาตาลไทยรุ่งเรือง 87.50

4 เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 457.00

5 โรงพยาบาลวิมุต บจก. โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล 1,494.00

6 สนง. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต 399.20

7 ปรับปรุงบริเวณจอดรถรับส่งและก่อสร้างทางเดินเชื่อม 

ระหว่างอาคาร รพ. สมิติเวช สุขุมวิท

บมจ. สมิติเวช 27.00

8 รพ. ดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ธนดล และ กชบูรณ์ 418.00

9 เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินอล 21 โคราช บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ 328.49

10 นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา บจก. เสนา เอชเอชพี 364.00

11 สำานักงานขาย เดอะรูม สุขุมวิท 59 บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 20.80

12 โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42 บมจ. โนเบิล  ดีเวลล็อปเม้นท์ 214.00

13 สนง. ธนาคารออมสิน  (งานเสาเข็ม) บมจ. ธนาคารออมสิน 95.10

14 โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช บจก. บุญโรจน์ก่อสร้าง 263.00

15 แชปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซต์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท 963.00

รวมจำานวน     15      โครงการ 6,083.09

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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รายได้จากการก่อสร้างสำาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งตามประเภทของการก่อสร้าง ดังนี้

ประเภท
2562 2561

ล้านบาท % ล้านบาท %

อาคารที่พักอาศัย 4,351.02 54.93 4,759.59 70.10

อาคารสำานักงาน/อาคารพาณิชย์ 1,002.08 12.65 714.99 10.53

สถาบัน 1,337.47 16.88 210.42 3.10

โรงแรม/รีสอร์ท 303.44 3.83 354.76 5.23

โรงงานอุตสาหกรรม 378.85 4.78 167.58 2.47

ศูนย์การค้า/ชอปปิงมอลล์ 548.75 6.93 582.01 8.57

รายได้รวมจากงานเอกชน 7,910.45 99.86 6,789.35 100.00

โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน - - - -

รายได้รวมจากงานรัฐบาล 11.16 0.14 - -

รายได้รวมจากการก่อสร้าง 7,921.61 100.00 6,789.35 100.00

สำาหรบัรายไดจ้ากการกอ่สรา้งปี 2562 เท่ากบั 7,910.45 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เท่ากับ1,132.26 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.68 โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก 
ลูกค้าท่ีเป็นงานของภาคเอกชนร้อยละ 99.86 ของรายได้ 
จากการก่อสร้างทั้งหมด และงานของภาครัฐบาลร้อยละ 0.14 
แม้ว่าบริษัทจะมีการรับงานจากภาคเอกชนเป็นส่วนมาก 
แต่บริษัทจะเลือกรับงานของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์เป็นหลัก และยังเลือกรับงานจากบริษัทจำากัดท่ีมี 
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงด้วยเช่นกัน

การดำาเนินการด้านภาษีอากร
 บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายด้านภาษี และกำากับ 

ดูแลให้มีการปฏิบัติงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำาหนดของ
กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูล 
ทางการเงนิและภาษีตอ่ภาครฐัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย อีกท้ัง 
บริษัทยังมุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบด้านสังคมอย่างเต็มท่ี เพราะ 
บริษัทเช่ือว่าความรับผิดชอบด้านภาษีท่ีดี จะสามารถเป็น 
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ 
ประเทศได้อย่างดีในอนาคต  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงนิได ้ในปี 2562 มจีำานวน 131.17 ลา้นบาท 
ลดลง 33.74 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 20.46 ปี 2561 
มีจำานวน 164.91 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้เป็นผล 
มาจากกำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานประจำาปีที่ลดลง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษี
บรษัิทตระหนกัถงึความเสีย่งดา้นภาษีท่ีอาจมผีลกระทบ 

ต่อบริษัทท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน จึงจัดให้มีการ 
ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. บุคลากรมีการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ด้านภาษีอากรที่ไม่ถูกต้อง 

2. บุคลากรไม่มีการศึกษาหาข้อมูลทางด้านภาษีท่ีมี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างเสมอ 

จึงได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
พร้อมท้ังออกแบบการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน 
ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีให้แก่พนักงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

2. ติดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การดำาเนินการด้านภาษี เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายได้ 
อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางด้านภาษี 
โดยจัดให้มีการ

3.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านภาษีหากมีการเปลี่ยน
แปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อที่บริษัท
จะไดท้ำาการวางแผนรองรบัผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึน 
กับบริษัทได้

3.2  ในกรณท่ีีมีขอ้สงสยัเจา้หนา้ท่ีของบริษัทท่ีเกีย่วข้อง 
จะประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสรรพากรเพ่ือ 
ขอคำาแนะนำา
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การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต
บรษัิทไดเ้ลง็เห็นถงึความสำาคญัของการบรหิารความเสีย่งและการจดัการภาวะวกิฤตวา่เป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานในการดำาเนนิงาน 

เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ หากบริษัทตระหนักในเรื่อง 
ดังกล่าวและมีแผนจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
และนำาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อีกด้วย 

คณะกรรมการบรษัิท จงึไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมาตัง้แตเ่ดอืนธนัวาคม 2557 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่รองรบั 
ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกำาหนดความเสี่ยง 
การเตือนภัยล่วงหน้า การกำาหนดมาตรการป้องกัน การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการทบทวนและสร้างเครื่องมือการบริหาร 
ความเสี่ยง พร้อมทั้งกำากับดูแล ติดตามให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำาหนด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ช่วยให้สามารถ 

บรรลวัุตถปุระสงค์ตามท่ีตัง้เป้าหมายไว ้โดยกำาหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของการจดัทำาแผนธรุกจิประจำาปี ซ่ึงบริษัท
จะดำาเนนิธรุกจิภายใต้ความเสีย่งท่ียอมรบัได้ รวมถงึผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนเป็นเจา้ของความเสีย่ง มีหนา้ท่ีรบัผดิชอบในการระบุ 
และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดมี้การประชุมร่วมกนั 4 คร้ัง เพ่ือกำาหนดกรอบการบรหิารความเสีย่งให้เหมาะสมกับ 
ธุรกิจของบริษัท การเตือนภัยล่วงหน้า การกำาหนดมาตรการป้องกนัตลอดจนการทบทวนและสร้างเคร่ืองมือการบรหิารความเสีย่ง ท้ังนี ้
บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
(3) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (4) ความเสีย่งดา้นกฎระเบียบ กฎหมาย (5) ความเสีย่งดา้นสงัคมและ/หรือสิง่แวดลอ้ม (6) ความเสีย่งเกดิใหม ่

ปัจจัยความเสี่ยง
 ทั้งนี้รายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยงอ้างอิงไปยังรายงานประจำาปี 2562

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 ธุรกิจก่อสร้างถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น คู่ค้าหลักของบริษัทจึงเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ัวไป  

โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำาของประเทศท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทจำากัดท่ีมีช่ือเสียงและ 
ฐานะการเงินม่ันคง รวมถึงงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ ซ่ึงบริษัทจะดำาเนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขท่ีได้ตกลงทำาสัญญา 
กันไว้กับลูกค้าของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทุกฝ่ายงาน

ส่วนงานตรวจสอบภายใน

- เห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง

- ตรวจสอบว่าระบบบริหารความเสี่ยง
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและ 
กลยุทธ์ที่กำาหนด

- ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ตนเอง รวมทั้งกำาหนดมาตรการ 
จัดการความเสี่ยง ติดตามและ 
รายงานผล

- ตรวจทานประสิทธิผลของผลการ 
ควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบ 
ภายในประจำาปีรวมทั้งติดตามและ 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

- จัดทำานโยบายและหลักเกณฑ์ในการ 
บริหารความเสี่ยง

- สอบทานความเสี่ยงและแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง

- กำากับดูแลความมีประสิทธิผลของ 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดย 
การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท

23บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นหน้าท่ีสำาคัญของบริษัทในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าคือการก่อสร้างท่ีมี 

คุณภาพตามท่ีลูกค้าต้องการ ท้ังนี้การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำาคัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
สำาหรับแนวทางสำาคัญท่ีบริษัทนำามาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ การก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ, 
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารเวลา

ก�รก่อสร้�งท่ีมีคุณภ�พ บริษัทมุ่งเน้นการก่อสร้างท่ีถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงมีการนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานตรงตามความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

ก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย บริษัทจะบริหารต้นทุนการก่อสร้างอย่างเหมาะสม เป็นไปตามแผนงานท่ีลูกค้าวางไว้ เพื่อให้ลูกค้า 
สามารถแข่งขันในธุรกิจได้

ก�รบริห�รเวล� บริษัทจะส่งมอบงานให้กับลูกค้าตรงตามแผนงานที่กำาหนดไว้ในสัญญาการว่าจ้าง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนนิการอยา่งดท่ีีสดุเพ่ือให้ลกูคา้ไดร้บัผลงานท่ีมีคณุภาพ ซ่ึงบรษัิทมกีารตรวจสอบคณุภาพของผลงาน 

ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดอย่างเสมอ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลงาน และการบริการของบริษัทผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ได้เต็มท่ี นอกจากนี้ยังกำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำาความลับของ 
ลูกค้าไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบเพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำาคัญ

การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
 บรษัิทจดัให้มกีารประเมินความพงึพอใจของเจา้ของโครงการท่ีวา่จา้งให้บริษัทดำาเนนิการกอ่สร้าง โดยไดก้ำาหนดเป้าหมาย 

ของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต้องไม่ต่ ำากว่า 3 คะแนน ทั้งนี้การทำาแบบประเมินดังกล่าวเพื่อที่บริษัทจะได้รับทราบถึงประเด็น 
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มรับงานจนกระท่ังส่งมอบงานให้ลูกค้าเพื่อนำามาวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อม 
กำาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซ่ึงการวัดระดับความพึงพอใจจะจัดทำาปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนและ 
ธันวาคมของทุกปี

การก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพ

การควบคุม
ค่าใช้จ่าย

การบริหาร
เวลา

การบริหาร
ความสัมพันธ์

กับลูกค้า

24 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



การให้ความหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ระดับความพึงพอใจ 4.0 - 3.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษามาตรฐานไว้
ระดับความพึงพอใจ 3.0 - 2.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงการทำางาน
ระดับความพึงพอใจ 2.0 - 1.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ต่ ำากว่าที่กำาหนดต้องปรับปรุงการทำางานอีกมาก
ระดับความพึงพอใจ 1.0 - 0.0 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ขั้นวิกฤติต้องเปลี่ยนแปลงระบบทำางานใหม่

จากตารางแสดงการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าประจำาปี 2562 ในรอบเดือนมิถุนายน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการ 
ประเมินขณะดำาเนินการก่อสร้างอยู่ท่ี 3.04 การประเมินเมื่อการดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ท่ี 3.06 และการประเมินภายหลัง 
ส่งมอบงานแล้ว(อยู่ในช่วงรับประกันผลงาน)อยู่ที่ 2.90 ซึ่งคะแนนความพึงพอใจที่บริษัทได้รับนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษามาตรฐาน
ไว้ ทั้งนี้บริษัทได้นำาข้อเสนอแนะ ข้อติชมต่างๆ จากเจ้าของโครงการที่ทำาการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น ควรมีการปรับปรุงเรื่องความ 
สะอาดในโครงการ และความเรยีบรอ้ยเป็นระเบียบในการกองวสัดท่ีุใช้ ยังคงใช้งานตอ่ และท่ีไม่ไดใ้ช้งานแลว้ ควรกวดขันเร่ืองความ 
ปลอดภัยในหน่วยงานให้เข้มงวด เป็นต้น และในการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในรอบเดือนธันวาคมจะเห็นได้ว่าความ 
พึงพอใจของเจ้าของโครงการเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 ซึ่งมากกว่าการประเมินในรอบเดือนมิถุนายน เนื่องจากบริษัทได้ทำาการปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่เจ้าของโครงการได้ทำาการเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน
คู่ค้าทางธุรกิจถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยจะมีหลากหลายตามลักษณะของสินค้าและบริการ 

ซ่ึงจะเขา้มาสนบัสนนุดา้นการจดัหาสนิคา้และบรกิารท่ีจำาเป็นตอ่การดำาเนนิธรุกจิให้เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของบรษัิท ดังนัน้ คู่ค้า 
จึงถือว่าเป็นกลไกท่ีสำาคัญท่ีจะทำาให้บริษัทประสบความสำาเร็จและดำาเนินธุรกิจได้อย่างม่ันคงและสร้างความพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ 
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำาปี 2562

หม�ยเหตุ : จำานวนผู้ประเมิน หมายถึง จำานวนเจ้าของโครงการที่มีสถานะของการก่อสร้างแตกต่างกันไป ตามความคืบหน้าของงานในช่วงเวลานั้นๆ

หัวข้อการประเมิน
รอบมิถุนายน 62 รอบธันวาคม 62

*จำานวนผู้ 
ประเมิน คะแนน *จำานวนผู้ 

ประเมิน คะแนน

1. การประเมินขณะกำาลังดำาเนินงานก่อสร้าง

    1) ความพร้อมของบุคลากรในการทำางาน 31 3.1 23 3.3
    2) ความพร้อมของเครื่องจักรในการทำางาน 32 3.5 23 3.4
    3) ความพร้อมของวัสดุในการทำางาน 31 3.2 23 3.3
    4) ความปลอดภัยในการก่อสร้าง
        4.1) การคลุมอาคาร, แผง Protection 29 2.9 23 2.9
        4.2) การป้องกันการตกจากที่สูง, ราวกันตก 31 2.6 23 2.9
    5) สภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
        5.1) การควบคุมเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานที่ยอมให้ได้ 32 3.1 23 3.1
        5.2) การควบคุมฝุ่นไม่ให้เกินมาตรฐานที่ยอมให้ได้ 32 3.1 23 3.1
        5.3) ความสะอาดในพื้นที่หน่วยงาน 32 2.8 23 3.0

คะแนนเฉลี่ย 3.04 3.13

2. การประเมินเมื่อการดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
    1) การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานงาน 17 3.4 12 3.1
    2) วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างถูกต้องตามข้อกำาหนด 17 3.4 12 3.3
    3) ส่งมอบงานตรงตามกำาหนดสัญญา 17 2.7 12 3.1

    4) มีการตรวจสอบผลงานให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 17 2.9 11 3.0

    5) ความพึงพอใจในผลงานที่ส่งมอบ 17 2.9 11 3.1

คะแนนเฉลี่ย 3.06 3.10

3. การประเมินภายหลังการส่งมอบงานแล้ว (อยู่ในช่วงรับประกันผลงาน)

    1) มีการดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขงานตามกำาหนดเวลา 7 2.8 8 2.9

    2) มีการติดตามสอบถามการใช้สิ่งก่อสร้างที่ส่งมอบ 7 3.0 7 3.2

คะแนนเฉลี่ย 2.90 3.05
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การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บรษัิทให้ความสำาคญักบัคณุภาพของสนิคา้ บรกิาร ราคา และความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งคูค่า้และบรษัิท จงึมมีาตรการบรหิาร 

จัดการคู่ค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนด มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ความม่ันคงทางธุรกิจและความน่าเช่ือถือของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการ 
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดทำาทะเบียนคู่ค้า เพื่อคัดเลือกคู่ค้าท่ีมีศักยภาพท่ีจะร่วมทำาธุรกิจกับบริษัท และมีการติดตาม 
ประเมินผลงานทางด้านความพร้อมของสินค้าและบริการ การขนส่ง มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงด้านอาชีวอนามัย สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า
บริษัทมีการกำาหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าท่ีอาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินงานของบริษัท 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับงานจัดซ้ือ

จัดจ้างของบริษัท ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ือสตัย์ สจุรติ และโปรง่ใส โดยยึดถอืประโยชนข์องบรษัิทเป็นท่ี
ตัง้ พรอ้มท้ังให้ความเป็นธรรมตอ่คูค้่าทุกราย บรษัิทจึงกำาหนด 
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้

1. คู่ค้าทุกรายจะต้องทำาการเสนอราคาสินค้าและ 
บรกิาร หลงัจากนัน้ทางบรษัิทจะพจิารณาคดัเลอืกจากคณุสมบัต ิ
และราคาที่เหมาะสม

2. ความสมัพันธก์บัคูค่า้ตอ้งเป็นไปดว้ยความเสมอภาค 
ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด ต้องวางตัวเป็น 
กลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้า จนทำาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่ี 
อาจทำาให้ขาดความโปร่งใสและยุติธรรม และต้องปฏิบัติตาม 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3. พนักงานของบริษัทต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
กระบวนการจดัหาคูค่า้ท่ีมคีวามสมัพนัธก์บัตวัเอง เช่น พอ่ แม่ 
พี่ น้อง คู่สมรส เป็นต้น และต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

4.  รกัษาข้อมูลตา่ง ๆ  ท่ีได้รบัจากผูเ้สนอราคาแต่ละราย 
ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้คู่ค้ารายอ่ืนทราบ รวมท้ังไม่ 
เปิดเผยข้อมูลหรอืเอกสารท่ีเกีย่วกบัการจดัซ้ือจัดจา้งให้กบัคูค่า้ 
เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุมัตจิากผูม้อีำานาจ และให้เป็นไปตามนโยบาย 
การเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ

ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ วิธีการจัดการ

การผิดนัดส่งมอบสินค้าและบริการ ด้านเศรษฐกิจ - กำาหนดให้คู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบ 
งานล่าช้า

ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม

- เอกสารทะเบียนการค้า เอกสารด้านภาษี เอกสารการรับรองสินค้าและ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

- เอกสารแสดงผลงานของคู่ค้า
- ตรวจสอบประวัติการทำางานจากลูกค้าเดิมของคู่ค้า

การสมรู้ร่วมคิดและฮั้วราคา ด้านเศรษฐกิจ 
และธรรมาภิบาล

-  แบบประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าซึ่งคู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง
-  ตรวจสอบรายชื่อของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของคู่ค้าที่เข้าร่วมเสนอ

ราคา

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ

-  คัดเลือกคู่ค้าที่ให้ความสำาคัญกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน 
การทำางานของพนักงาน เช่น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงาน 
ต่างๆ ของทางการ

5.  มีการควบคมุ ดแูล ตรวจสอบให้พนกังานดำาเนนิการ 
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและวิธีปฏิบัติและจรรยาบรรณธุรกิจ

6. การดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้า หรือ
บริการต้องกระทำาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ 
ม่ันใจว่าสินค้าหรือบริการท่ีได้รับถูกต้องตรงตามข้อกำาหนด 
ต่างๆ ในสัญญา หรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซ้ือ เช่น 
คุณสมบัติ ปริมาณ คุณภาพ ราคา เงื่อนไขการชำาระเงิน 
และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นต้น

การส่งเสริมความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่นให้กับคู่ค้า

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน รวมถึงการทุจริต 
คอรรั์ปช่ันในทุกรปูแบบไม่ว่าจะเป็นการดำาเนนิธรุกจิกบัภาครฐั 
หรือภาคเอกชน 

 นอกจากนี้บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำาคัญ 
กับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงส่งเสริมความ 
ตระหนักให้กับคู่ค้าของบริษัท โดยมีการแจ้งให้คู่ค้าลงนาม 
รับทราบและให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปช่ัน การให้ การรับของขวัญ ของกำานัล 
ของผู้บริหารและพนักงาน ซ่ึงบริษัทห้ามบุคลากรของบริษัท 
ให้หรือรับของขวัญ ของกำานัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดและ 
การเลี้ยงรับรองท่ีอาจสื่อได้ว่าเป็นไปในลักษณะการให้สินบน
หรือคอร์รัปชั่น 
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ท้ังนี้ การให้หรือรับของขวัญ ของกำานัลซ่ึงเป็นการให้ 
ตามธรรมเนยีมประเพณ ีตามเทศกาล หรอืขนบธรรมเนยีมใน
แต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สามารถกระทำาได้

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
บริษัทให้ความสำาคัญในการสร้างนวัตกรรมองค์กร 

 และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้สามารถ 
ตอบสนองต่อการทำางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทจึง 
มีแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเวทีให้กับ 
พนักงานได้นำาเสนอ และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับ 
การทำางาน  เพื่อสร้างศักยภาพขององค์กรให้พร้อมแข่งขันใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2562 ทางบริษัทยังคงต้องการสานต่อโครงการ
นวัตกรรมท้ังรูปแบบของการสร้างกระบวนการ  เทคโนโลยี 
หรือสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะกำาหนดหัวข้อเพื่อ 
เ ป็นการตีกรอบความคิดให้มีความชัดเจนมากย่ิง ข้ึน 
สร้างการแข่งขันท่ีเสมอภาค และไม่ซ้ำาซ้อนกับเรื่องเดิมท่ี 
เคยทำามา ท้ังนี ้สิง่ประดษิฐต์อ้งสามารถนำามาใช้ในการทำางาน
ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และสรา้งศกัยภาพของบรษัิทให้พร้อม 
แข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะการนำาพาธุรกิจ 
กอ่สรา้งไปสูก่ารเปลีย่นแปลงอย่างกา้วกระโดดในโลกยคุดิจิตัล 

พญานาคยิงปูน (รางวัลชนะเลิศ Gold)

แนวความคิด  คือ เทคอนกรีตเสาทุกครั้งต้องใช้ Tower Crane หิ้ว Bucket ปูนจากข้างล่างขึ้นไปยังตำาแหน่งที่เทข้างบน 
ต้องใช้เวลามากถึงแล้วเสร็จ  จึงได้เกิดแนวความคิดจากกรณีเทคอนกรีตพื้นใช้แมงมุมเป็นตัวช่วย จนนำาไปสู่ชิ้นงานที่ใช้ในลักษณะ 
เดียวกันกับแมงมุม 

วัตถุประสงค์ก�รใช้ง�น
1. เป็นตัวนำาส่งคอนกรีตส่วนบนของอาคาร
2. ลดค่าเช่าซ้ือเคร่ืองจักรท่ีจะนำาส่งคอนกรีตส่วนบน 

อาคาร 
3. เป็นตัวช่วยในการทำางานได้สะดวกรวดเร็ว

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดระยะเวลาในการนำาส่งคอนกรีต 
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าซื้อเครื่องจักร
3. ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อตัวคนงาน ในการห้ิว 

BUCKET ปูน
4. ลดของเสยี การรว่งหลน่ของคอนกรตีในระหวา่งทางยก 
5. ลดความเสียหายต่อหน้างาน ไม่สกปรก ไม่กีดขวาง 

การทำางานของการทำางานด้านอื่นๆ
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เนื่องจากการดำาเนินงานก่อสร้างในทุกโครงการ อาจมีงานบางจุดท่ีไม่เรียบร้อยต้องดำาเนินการแก้ไข แต่อาจ 
เกิดปัญหาแก้ไขงานไม่ตรงจุด ได้งานไม่ครบ และไม่ได้ตามเวลาท่ีกำาหนด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น 
บริษัทจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม GU ข้ึนมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารวมท้ังพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าและ 
ลูกค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

นวัตกรรมโปรแกรม GU

แก้ไขงาน Defect ตรงจุด 
แม่นยำาเพราะมีพิกัดที่ชัดเจน

มีปุ่มรายการสถานะต่างๆ
- จำานวนงานทั้งหมด
- จำานวนงานล่าช้า
- จำานวนงานรอตรวจสอบ
- จำานวนงานแล้วเสร็จ

มีรูปและรายละเอียดงาน
Defect ที่รอการแก้ไข

มีผู้รับผิดชอบทั้งคนทำาและ
คนตรวจสอบ

มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขงาน 
แล้วเสร็จและงานที่รอการแก้ไข

เห็นรูปถ่ายก่อนแก้งานและ
ผลงานหลังแก้ที่แท้จริง
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ประโยชน์ทางธุรกิจและสังคมที่ได้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับ

-  แก้ไขงาน Defect ได้ตรงตามจุด
-  แก้ไขงานได้ครบและตรงตามเวลาที่กำาหนด
-  ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการแก้ไขงาน

-  ผลงานที่ได้รับมีความเรียบร้อย
-  เสร็จทันตามเวลาที่กำาหนด

-  ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในการดำาเนินงานก่อสร้าง
-  ลดการใช้กระดาษในการเขียนรายละเอียดงาน
   Defect เพราะโปรแกรมระบุรายละเอียดได้

-  ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในการแก้ไขงาน Defect ซึ่ง
   สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
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การดำาเนินงานด้านสังคม
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 การดำาเนินงานด้านสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่า “เร�คือส่วนหนึ่งของสังคม” ซ่ึงการท่ีบริษัทจะสามารถดำาเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างย่ังยืนนั้น จำาเป็นท่ี 
จะตอ้งคำานงึถงึผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้จากการดำาเนนิงานในดา้นตา่งๆ ดงันัน้ บริษัทจงึมีการกำาหนดนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ อีกท้ังยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับท่ี 
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอีกด้วย

การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในเรื่อง 

เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอื่นใด และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตาม 
กฎหมายแรงงานและตามข้อบังคับท่ีกำาหนด สนับสนุนการจ้างงานของผู้พิการ รวมท้ังบริษัทไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้ 
แรงงานเด็ก  

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
 เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีความจำาเป็นท่ี 

ต้องใช้แรงงานเป็นจำานวนมาก ท้ังนี้บริษัทมีการใช้แรงงาน 
ก่อสร้างท่ีเป็นของบริษัทส่วนหนึ่งและบางส่วนได้ว่าจ้าง 
ผูรั้บเหมาหรอืคูค่า้ท่ีเป็นนายจา้งโดยตรงของแรงงาน ซ่ึงบรษัิท 
มีการคัดกรอง ติดตามประเมินและตรวจสอบคู่ค้า เพื่อไม่ให้มี
การใช้แรงงานตา่งดา้วหรอืแรงงานเดก็ โดยผูร้บัเหมาหรือคูค้่า
ที่จะขึ้นทะเบียนกับบริษัทต้องปฏิบัติดังนี้

1.  แรงงานตา่งดา้วท่ีทำางานในโครงการตอ้งเป็นแรงงาน 
ที่เข้ามาทำางานอย่างถูกกฎหมาย

2.  แรงงานต่างด้าวที่ทำางานต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
3.  ผูร้บัเหมาหรอืคูค่า้ตอ้งจา้งแรงงานตา่งดา้วในความ 

รับผิดชอบของตนเอง โดยแรงงานต่างด้าวต้องมีช่ือนายจ้าง 
ตรงตามหลังบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต

4. ต้องระบุช่ือโครงการท่ีเข้าปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
ครบถว้น หากไม่ครบถว้นผู้รบัเหมาหรือคูค่า้ตอ้งเร่งดำาเนนิการ 
ติดต่อขยายพื้นท่ีการทำางานกับหน่วยงานของรัฐบาลให้ 
ครบถ้วน 
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การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายการสรรหาว่าจ้างและจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและข้ันตอนท่ีเป็นมาตรฐาน ไม่มีการ 

เลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ 
ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาส 
ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นราย ๆ ไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีพนักงานประจำา จำานวนทั้งสิ้น 1,091 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

หมายเหตุ : จำานวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำาทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำานวน 3,723 คน

สายงาน จำานวนพนักงานบริษัท (คน)

สำานักกรรมการผู้จัดการ 20

ฝ่ายก่อสร้าง 1 220

ฝ่ายก่อสร้าง 2 125

ฝ่ายก่อสร้าง 3 144

ฝ่ายก่อสร้าง 4 118

ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรมและ BIM 71

ฝ่ายกำากับสัญญาและต้นทุน 16

ฝ่ายธุรการ 46

ฝ่ายบัญชี 21

ฝ่ายการเงิน 7

ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง 33

ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำางาน/แคมป์พักคนงาน 15

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 8

ส่วนทรัพยากรบุคคล 20

ส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม 6

ส่วนบริหารระบบข้อมูล 8

ส่วนตรวจสอบภายใน 4

ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ และนักลงทุนสัมพันธ์ 2

ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ 77

ส่วนระบบวิศวกรรม 130

รวม 1,091
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ในปี 2562 บริษัทมีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น 1,091 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจำานวน 871 คน เพศหญิงจำานวน 220 คน มีอัตรา 
ส่วนเพศชายต่อเพศหญิงที่สัดส่วน 79.84 และ 20.16 ตามลำาดับ โดยที่พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล

ตารางข้อมูลพนักงานประจำา แยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2562

ตารางแสดงจำานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีพนักงานประจำาเพิ่มขึ้น ดังนี้

ระดับของพนักงาน
เพศชาย เพศหญิง

รวมจำานวน (คน)
จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น) 119 13.67 20 9.09 139

ระดับอาวุโส 392 45.00 112 50.91 505

ระดับปฏิบัติการ 308 35.36 47 21.36 355

ระดับสนับสนุน 50 5.74 41 18.64 91

ผู้พิการ 2 0.23 0 0 1

รวมพนักงานประจำาทั้งสิ้น 871 100.00 220   100.00 1,091

คิดเป็นร้อยละ 79.84 20.16 100.00

ระดับของพนักงาน
เพศชาย เพศหญิง

รวมจำานวน (คน)
จำานวน สัดส่วน จำานวน สัดส่วน

ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น) 12 7.95 - - 12

ระดับอาวุโส 68 45.03 16 53.33 84

ระดับปฏิบัติการ 65 43.05 10 33.33 75

ระดับสนับสนุน 6 3.97 4 13.34 10

รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น 151 100.00 30 100.00 181

พนักงานใหม่ ปี 2562

155 คน

เพศชาย 136 คน เพศหญิง 19 คน

จากตารางแสดงจำานวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามีจำานวนพนักงานลาออกท้ังสิ้น 181 คน 
และเป็นเพศชายจำานวน 151 คน และ เพศหญิง 30 คน
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และสำาหรับนโยบายในการเลิกจ้างของบริษัทนั้น ในกรณีท่ีบริษัทเลิกจ้างโดยท่ีพนักงานไม่ได้กระทำาความผิดอันทำาให้บริษัท 
มสีทิธเิลกิจา้งไดทั้นที บรษัิทจะบอกกลา่วการเลกิจา้งให้พนกังานทราบกอ่นถงึกำาหนดการจา่ยคา่จา้ง 1 งวดการจา่ยคา่จา้งหรอือยา่งช้า 
ในวันจ่ายค่าจ้าง เพ่ือให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป หรือหากบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานทำางานต่อไป 
หลังจากการบอกเลิกจ้าง บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับระยะเวลาท่ีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะจ่าย 
ค่าตอบแทนชดเชยให้ในอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้ายและระยะเวลาการทำางานตามที่กฎหมายแรงงานกำาหนดไว้ให้แก่พนักงาน

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน 

นอกจากการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียมแล้วนั้น 
บริษัทยังมีนโยบายการกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน 
โดยพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ 
ของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินกองทุน 
สำารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ และเพือ่สรา้งแรงจูงใจในการปฏบัิตงิาน 
ของพนักงาน บริษัทจึงนำาตัวช้ีวัดผลงาน (KPIs) มาเป็น
เครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุนซ่ึงจดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลัก 
ประกันให้แก่พนักงาน และครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะข้ึนอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน ท้ังนี้ ใน 2562 
มพีนกังานเป็นสมาชิกจำานวนท้ังสิน้ 876 คน จากพนักงานท่ีมสีทิธติามขอ้กำาหนดในการสมัครกองทุนสำารองเลีย้งชีพ จำานวน 980 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.39

การส่งเงินสะสม (ลูกจ้าง) และเงินสมทบ (นายจ้าง) หลังจากทำางานครบ 1 ปี

ปฏิบัติงานและจะนำาผลท่ีได้ไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของพนักงานต่อไป ท้ังนี้ จะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง 
คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี และการจ่ายค่าตอบ
แทนพนักงานนี้จะไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน 
โดยครอบคลมุถงึสตร ีผูพ้กิาร หรอืกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสอ่ืนๆ และ 
ยังสอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานของบริษัทท้ังในระยะสั้น 
และระยะยาวอีกด้วย

เปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน 2562 2561 2560

จำานวนพนักงาน (คน) 1,091 1,127 1,094

ผลตอบแทน (บาท) 997,251,120.74 1,011,748,901 829,784,383

อายุงาน อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษัท

น้อยกว่า 3 ปี 100% ไม่มี

ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี 100% 50%

ครบ 5 ปี ขึ้นไป 100% 100%
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
 
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานตามท่ีกฎหมาย 

กำาหนดและตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและเป็นการ 
สร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานของพนักงาน อันนำาไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานให้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึงสวัสดิการ 
ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

1. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น
- กองทุนประกันสังคม
- การหยุดพักผ่อนประจำาปี
- การลาเพื่อรับราชการทหาร
-  การลาคลอดบุตร

การลาคลอดและการกลับเข้าทำางานหลังคลอดปี 2562 
มีพนักงานลาคลอดจำานวน  8  คน

กลับมาทำางานแล้ว อยู่ระหว่างลา ลาออก

6 2 -
คน คน

2. สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น
- จัดให้มีห้องฟิตเนสสำาหรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำาปี
- สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม 

และประกันอุบัติเหตุ

3. สวัสดิการด้านการเงิน
- สวัสดกิารเงนิช่วยเหลอื อาทิ สวัสดกิารชว่ยงานแตง่พนกังาน สวัสดกิารช่วยคา่คลอดบุตร สวสัดกิารช่วยเหลอืงานศพบิดา 

มารดา คู่สมรส และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
- สวัสดิการเงินกู้ ได้แก่ เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว และเงินกู้อื่นๆ

4. สวัสดิการความสุขด้านสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
- พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่
- กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ ำาดำาหัวผู้ใหญ่
- งานเลีย้งสงัสรรคปี์ใหม่ ซ่ึงจดัขึน้เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2562 จดัข้ึนในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2562 โดยในงานประกวด 

การแต่งกายภายใต้ธีมงาน “ สวย หรู ดู แพง ”
- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ซ่ึงจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน ปีนี้มีการจัดสัมนาท่ี 

จังหวัดนครนายก

35บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



1. สนับสนุนการทำากิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและคู่ค้า

นอกจากบริษัทจะสนับสนุนพนักงานให้มีการทำากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานของบริษัทแล้วนั้น 
บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการทำากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย โดยในปี 2561 บริษัทได้ 
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ “TOA Cup 2018” โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมาจากบริษัทชั้นนำาด้านงานรับเหมาก่อสร้างและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการแข่งขันในปีนี้ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
 พนกังานถอืวา่เป็นหัวใจของการดำาเนนิธรุกจิ บรษัิทจงึให้ความสำาคญักบัปัจจยัความสขุในการทำางานของพนกังาน โดยในปี 

2562 นีบ้รษัิทมีการจดัทำาการประเมินความพงึพอใจของพนกังานท่ีมีตอ่บรษัิท โดยบรษัิทจะนำาผลประเมนิความพงึพอใจของพนกังาน 
ไปวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาความพงึพอใจของพนกังานท่ีมีตอ่บรษัิทตอ่ไป โดยบรษัิทมีการประเมินใน 5 ดา้นและมีคะแนนความพอใจ ดงันี้

สำาหรับปี 2562 ยังคงพบว่าคะแนนส่วนโอกาสและความก้าวหน้าเป็นส่วนท่ีได้รับความพึงพอใจต่ ำาสุดเหมือนปีท่ีแล้ว 
ซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารงานภายใน โดยเฉพาะส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้ทำาการมุ่งเน้นโครงการ 
“Rising The Star” ที่ให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละแผนกได้คัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม โดยวัดจากคะแนนของการประเมิน KPIs 
และประสิทธิภาพการทำางานส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เลื่อนตำาแหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งหากพนักงานคนใดได้รับการคัดเลือกจากส่วน 
พฒันาบุคลากรและฝกึอบรมแลว้ จะได้รบัการพจิารณาความรู ้ความสามารถวา่ควรตอ้งเพิม่เตมิในดา้นใดบ้าง โดยองิตามความชำานาญ 
เฉพาะด้านของแต่ละสายงาน เช่น คุณสมบัติของหัวหน้างาน ความรู้ในด้านการบริหาร หรือความรู้ด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น เพื่อ 
สรา้งให้พนกังานคนนัน้มีความกา้วหนา้ในอาชีพและตำาแหนง่งานของตน ซ่ึงโครงการนีก้ยั็งคงดำาเนนิการตอ่เนือ่งไปจนถงึสิน้ปี 2563 

งาน ผลตอบแทน เพื่อนร่วมงานโอกาสและ
ความก้าวหน้า

สภาพแวดล้อม
ในการทำางาน

77 77 7674 75% % %% %
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ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 ความปลอดภยัถอืเป็นสิง่สำาคญัย่ิงสำาหรบัธรุกจิกอ่สรา้ง บริษัทจงึมุ่งม่ันท่ีจะสง่เสรมิความปลอดภยัให้แกพ่นกังาน เพือ่ป้องกนั 

การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และควบคุมความไม่ปลอดภัยท่ีอาจเกิดจากการดำาเนินงาน โดยได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ดังนี้

1. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ข้อกำาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ความปลอดภัยในการทำางานเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกท้ังผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี เป็นผู้นำา สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำางานด้วยความปลอดภัย รวมท้ังกำากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และข้อกำาหนดต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด

5. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 
การทำางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน 
การดำาเนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 

การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 บริษัทมีการดำาเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำาเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ความปลอดภัยด้านสถานที่ 2.  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร 3.  ความปลอดภัยส่วนบุคคล

-  ทำารั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด 
เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต 
ก่อสร้าง

-  มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และป้าย 
ข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้ายสัญลักษณ์มี 
ขนาดพอเหมาะและเห็นได้อย่างชัดเจน 
รวมทั้งมีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถ 
เข้าใจได้ง่าย

- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อเป็นการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ 
ในเบื้องต้น

-  จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อม 
ใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

-  มีการซักซ้อมรับเหตุฉุกเฉินใน 
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงาน 
เข้าใจในขั้นตอนการดำาเนินงาน 
เช่น การซักซ้อมการดับเพลิง 
เป็นต้น

-  การแต่งกายของพนักงานต้องรัดกุมและ 
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
อย่างเหมาะสม เช่นหมวกนิรภัย เข็มขัด 
นิรภัยสำาหรับพนักงานที่ทำางานในที่สูง 
เป็นต้น

-  มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติ 
เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน

ป้ายความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการก่อสร้าง
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เพื่อเป็นการง่ายต่อพนักงานในการเข้าใจถึงการใช้ 
อุปกรณ์เซฟตี้ต่าง ๆ ได้ง่ายและเข้าใจมากข้ึน บริษัทจึงผลิต 
คูมื่อความปลอดภยัในงานกอ่สรา้ง เพือ่ใชใ้นการประชาสมัพนัธ ์
เรื่องความสำาคัญด้านความปลอดภัยในการทำางานโดยสื่อสาร 
ผา่นการวาดภาพ ตวัการต์นูส ีผลติเป็นรปูเลม่หนงัสอืขนาดเลก็ 
กะทัดรัด พกพาได้สะดวก โดยมีเนื้อหามากมายดังต่อไปนี้

1. การตกจากที่สูง 
2. อันตรายจากวัสดุตกหล่น
3. อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ
4. อันตรายจากไฟฟ้า
5. การทำางานในสถานที่อับอากาศ
6. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
7. อันตรายจากสารเคมีอันตราย
8. อันตรายจากการเชื่อมตัด
9. 10 ประการเพื่อความปลอดภัย
10. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ

บริษัทได้มีการจัดทำา CD การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) ที่มองเห็นได้หลายมิติ ภาพมีความสมจริง โดย 
ใช้ตวัการต์นูเป็นตัวเลา่เรือ่ง มีสสีนั สนกุ และงา่ยตอ่การจดจำา 
เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น คู่มือขนาด 9x13 ซม.

สำานักงานภายในโครงการก่อสร้าง

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2562

ประเภทอุบัติเหตุ จำานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

ชน เฉี่ยว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด 79

วัสดุหล่นทับ 59

ถูกหนีบ หรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น 20

การพลัดตก 42

กระแสไฟฟ้า  3

สัมผัสสารพิษ / รังสีต่าง ๆ  3

สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ ำาเกินไป  -

ออกแรงเกินกำาลัง  9

อุบัติเหตุอื่นๆ 96

รวม 311
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จากตารางแสดงสถติกิารเกดิอุบัตเิหตพุบวา่ในปี 2562 เกดิอุบัตเิหตรุะหวา่งการกอ่สรา้งท้ังสิน้ 311 ครัง้ ซ่ึงสว่นมากอบัุตเิหตุ 
ที่เกิดจะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงที่จะก่อให้เกิดการหยุดชะงัก หรือปิดไซต์งานก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัท 
พยายามป้องกันและเน้นย้ำาแนวทางปฏิบัติการทำางานท่ีปลอดภัยอย่างเสมอ โดยให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพแจ้งแผน 
ปฏบัิตงิาน ช้ีแจงจดุเสีย่ง ตดิป้ายกำากบัหรอือันตรายแกพ่นกังานกอ่นเริม่ปฏบัิตงิานในแตล่ะวนั เพือ่ลดจำานวนครัง้ของการเกดิอุบัติเหต ุ
และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง
 นอกจากบริษัทจะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานแล้วนั้น บริษัทยังเห็นความ 

สำาคัญในการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง โดยในปี 2561 นี้บริษัทได้มุ่งเน้นที่การสร้างสถานที่พัก
อาศัย (Camp) ของแรงงานรายวัน ให้มีความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนั้นบริษัทยังมีการดำาเนิน 
การเพื่อมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านพักคนงาน ดังนี้

-  มีการจดัทำาบัญชรีายช่ือคนงานท่ีพกัอาศยัในแตล่ะห้องพกั เพือ่ดแูลความเป็นอยูแ่ละความเรยีบรอ้ยของ  คนงานกอ่สรา้ง
-  สร้างห้องอาบน้ ำาและห้องน้ ำาแยกชายหญิงออกจากกัน
-  จัดให้มีพ่อบ้านคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านพักคนงาน
-  ติดตั้งป้ายประกาศกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน
-  ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการอบรมการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับคนงาน
-  ฉีดพ่นกำาจัดยุงและแมลงเป็นประจำาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
-  จัดสรรพื้นที่สำาหรับให้คนงานพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

• การให้ความสำาคัญกับสิทธิของเด็ก
 นอกจากบรษัิทจะให้ความสำาคญัทางดา้น 

ท่ีพักอาศัยของแรงงานให้มีความปลอดภัย 
มีอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมท่ีดีแล้วนั้น 
บรษัิทยังให้ความสำาคญักบัเดก็เลก็ซ่ึงเป็นลกูหลาน 
ของแรงงานท่ีอาศยัอยู่ในบ้านพกัคนงาน โดยบรษัิท 
ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กเล็ก รวมถึง 
สิทธิท่ีเด็กต้องได้รับการดูแล และได้รับการศึกษา 
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก บ้�นซินเท็ค” ขึ้น  
โดยโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะให้โอกาส 
เด็กเล็กได้รับการดูแลและเรียนหนังสือเท่านั้น 
แตยั่งช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการทำางานของแรงงาน 
อีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องดูแลหรือพะวงกับลูกใน 
ระหว่างการทำางาน
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 ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก 
และยูนิเซฟได้ทำางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยมีการ 
ทำาข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน เพื่อดำาเนิน 
การตามกรอบปฏิบัติการของเชียงใหม่ (CMFA) เพื่อพัฒนา 
แคมป์พักคนงานในกรุงเทพฯ ให้เป็นแค้มป์ต้นแบบ 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ทำาการจัด
อบรมโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพผูน้ำาชุมชนให้กบัผูน้ำาแคมป์ 
กำาแพงเพชร 7, พระราม 3 และสขุุมวทิ 71 โดยมีวตัถปุระสงค ์เพือ่ 
ปรบัปรงุคณุภาพชีวิตและสง่เสรมิการเข้าถงึบรกิารข้ันพืน้ฐาน 
ท่ีจำาเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ 
และความปลอดภัยแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ที่อาศัยอยู่ในแคมป์ 
คนงานก่อสร้างในประเทศไทย ทางมูลนิธิเครือข่ายพัฒนา 
บ้านเดก็ได้จดักจิกรรมหลายอย่าง ไดแ้ก ่กจิกรรมซุปเปอรฮี์โร ่
โครงการปันย้ิม วันชุมชนสขุสนัต ์ฯลฯ เพือ่ให้เดก็และผูป้กครอง 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจและนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน 
เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ การศึกษา 
เอกสารทางกฎหมาย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและ 
คุ้มครองเด็ก                                

o การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง 
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

o บรษัิทมีนโยบายการสรรหา วา่จา้ง และจา่ยคา่ตอบแทน 
โดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและข้ันตอนท่ีเป็นมาตรฐาน 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกัน เนื่องมาจากความ 
แตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศความคดิเห็นทางการเมอืง 
และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ 
หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ ท้ังนี้ บริษัทเปิดโอกาส 
ให้กับผู้ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยจะ 
พิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าท่ีรับผิดชอบเป็น 
รายไป รวมถงึบรษัิทสนบัสนนุให้คนพกิารสามารถดำารง 
ชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป และมีส่วนร่วม 
ทางสงัคมอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 
ที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
โดยในปี 2562 บริษัทมีผู้พิการจำานวน 14 คน แม้ว่า 

ในปัจจบัุนมีบรษัิทมกีารจา้งงานผูพ้กิารยงัไมค่รอบคลมุสดัสว่น 
การจ้างตามท่ีกฎหมายกำาหนด เน่ืองจากธุรกิจหลักเป็นการ
ก่อสร้าง และการปฏิบัติงานโดยมากจะต้องมีการเคลื่อนไหว
ในเขตพื้นท่ีอันตราย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบท่ีเป็นอันตรายแก่ 
ผู้พิการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้ 
การต้อนรับผู้พิการท่ีมีความเหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบต่อไป

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพ
• นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บรษัิทมุ่งม่ันท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของ 
บุคลากรให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ จึงได้ 
จดัทำาโครงการพัฒนาศกัยภาพและฝกึอบรมพนกังาน โดยแบ่ง 
หมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะ และความรู้ท่ีพนกังานจำาเป็น 
ในการทำางาน 5 หมวด ดังนี้

1.  หมวดวชิาพืน้ฐานสำาหรบัพนกังานใหม ่เพือ่ให้พนกังาน 
ท่ีเข้าใหม่ได้ทำาการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับ 
วฒันธรรมขององคก์ร เช่น หลกัสตูรแนวทางปฏบัิตงิาน 
ของพนักงานใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมี 
การแต่งตั้ง buddy ซ่ึงเป็นตัวแทนจากส่วนงานท่ี 
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พนักงานใหม่สังกัดทำาหน้าที่ดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีการปรับตัวเข้ากับบริษัทได้
อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 

2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพสำาหรับพนักงานซ่ึงแยกตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นต้น

3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างาน หลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำางาน เป็นต้น

4. หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี 
หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็นต้น

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำางาน (Positive Thinking)  
หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำางาน (Creative Idea @ Work) เป็นต้น

• ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน (Training In-House) 42 หลักสูตร 130 รุ่น และส่งพนักงานไป

ฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำานวน 76 หลักสูตร 81 รุ่น รวมเป็นจำานวนทั้งหมด 211 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ระดับอาวุโส และระดับผู้บริหาร โดยมีจำานวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 24.65 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,125,046.10 บาท 
โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมภายใน 3,893,957.10 บาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมภายนอก 1,231,089 บาท 
และมีการวางงบประมาณสำาหรับปี 2563 เพิ่มเป็น 6,000,000 บาท เพื่อนำามาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพต่อไป

จำานวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำาปี 2562

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ

การฝึกอบรม จำานวนหลักสูตร จำานวนรุ่น

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 42 130

หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) 76  81

รวม 118 211

ระดับของพนักงาน
จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ 
เข้าอบรมทั้งหมด (คน)

จำานวนพนักงาน
ที่เข้ารับการอบรม(คน)

ระดับบริหาร 137 124  (90.51%)

ระดับอาวุโส 454 421 (92.73%)

ระดับปฏิบัติการ 430 402 (93.49%)

รวม 1,021 947 (92.75%)

ในปี 2562 บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณของจำานวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำานวนไม่ต่ ำากว่าร้อยละ 90 จาก
จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำานวนพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 947 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 
ของพนักงานทั้งหมดจำานวน 1,021 คน

• การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม
บรษัิทมีการกำาหนดเป้าหมายเชิงปรมิาณในการประเมินความพงึพอใจของพนกังานภายหลงัจากการฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ 

โดยต้องได้ความพึงพอใจไม่ต่ ำากว่าร้อยละ 85 โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร
4. ความพึงพอใจในการบริการ ความสะดวกในการติดต่อประสานงานในการเข้าฝึกอบรม
5. เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม5.  เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
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ซึ่งในปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 86.91 ซึ่งบริษัทจะนำาผลประเมินที ่
ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมต่อไป

• โครงการ Syntec Academy
แรงงานถือเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญย่ิงต่อการดำาเนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีทักษะความรู้ ความชำานาญ 

และความเชี่ยวชาญ บริษัทจึงได้ทำาโครงการ “Syntec Academy” ซึ่งดำาเนินการเป็นปีที่สอง โดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว 
เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้างของบริษัท โดยในปี 2561 ท่ีผ่านมา ได้ทำาการอบรมพัฒนาฝีมือ 
แรงงานในหลักสูตรดังนี้

ลำาดับ หลักสูตร
จำานวนรุ่น / ปี

2561 2562

1 ปรับพื้นฐานในการทำางานก่อสร้าง 38 รุ่น 36 รุ่น

2 ช่างปูน (งานก่อ-ฉาบ)  3 รุ่น  3 รุ่น

3 ช่างปูกระเบื้อง 3 รุ่น 1 รุ่น

4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคารอันดับ 1 2 รุ่น 2 รุ่น

5 การประกอบนั่งร้านเหล็ก 3 รุ่น 3 รุ่น

6 งานสถาปัตย์องค์รวม (Fast Fix) 5 รุ่น 4 รุ่น

7 ทักษะการปฏิบัติงานช่างสำารวจ (Survey) 2 รุ่น 3 รุ่น

8 ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 3 รุ่น

9 ทักษะการควบคุมงานก่อสร้าง -องค์รวม (For Supervisors) 1 รุ่น

10 Crawler Crane / Model SCC750A By SANY 01 1 รุ่น

11 การใช้ และบำารุงรักษารถขุด -ไฮดรอลิค 1 รุ่น

12 การใช้งานกระเช้าไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Gondola) 3 รุ่น

13 การใช้น้ ำามัน และสารหล่อลื่น -สำาหรับเครื่องจักรกลฯ 1 รุ่น

14 การใช้รถเครน และการซ่อมบำารุง 1 รุ่น

15 การบังคับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง และปลอดภัย (ขับเครน) 3 รุ่น

16 ผู้ขับรถยก และมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถยก 1 รุ่น

17 ผู้ควบคุม การใช้งานปั้นจั่น (ควบคุมเครน) 1 รุ่น

18 ผู้บังคับลิฟท์โดยสาร และขนส่งวัสดุ (Passenger Hoist) 2 รุ่น

19 ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ งานปั้นจั่น (บอกเครน) 3 รุ่น

จำานวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด (คน) 1,184 1,221
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ท้ังนี้ จากการติดตามผลท่ีบริษัทได้จัดทำาโครงการดังกล่าว พบว่า บริษัทมีแรงงานในสายงานก่อสร้างท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
มีความสามารถ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำางานท่ีดีข้ึน ท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเป็นสาเหตุสำาคัญท่ีทำาให้บริษัท
ลดข้อผิดพลาด วัสดุ เวลา และต้นทุนต่างๆในการทำางานได้ดียิ่งขึ้น จึงสร้างโอกาสในการทำากำาไรจากการดำาเนินงานให้สูงขึ้นด้วย 
เช่นกัน และในส่วนของตัวพนักงานเองเมื่อผ่านการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีโอกาสในการเติบโตในสายงาน 
ของตน ด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำาแหน่ง และได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานรายนั้นๆ ได้ต่อไป

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน คือ
- Course Metal Scaffold Erection (MSE) คือ คุณสมบัติอันยอดเย่ียมของเข็มขัด นิรภัยแบบสวมเต็มตัว หรือ ฮาเนส 

(สาธิตการใช้ และคุณสมบัติท่ีของฮาเนส ในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผู้ปฏิบัติงานในท่ีสูงเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในการทำางานในที่สูง)

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจก่อสร้างให้ 

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยัง 
คำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ดว้ยการชว่ยเหลอื สนบัสนนุ 
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามนโยบายด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถแบ่งการดำาเนินการได้  
2 ประเภท ได้แก่ CSR in process คือ ดำาเนินการก่อสร้าง
ท่ีคำานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
โดยรอบพ้ืนท่ีกอ่สรา้ง (รายละเอียดในหัวข้อการดำาเนนิการดา้น 
สิ่งแวดล้อม) และ CSR after process ท่ีบริษัทดำาเนินการ 
มาอย่างตอ่เนือ่ง โดยในปี 2561 บรษัิทมสีว่นรว่มในการพฒันา 
ชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการโรงเรียนของหนู
โครงการโรงเรยีนของหนเูป็นโครงการท่ีบรษัิทไดจ้ดัทำา 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นโครงการในปี พ.ศ.2551  
มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำาโครงการดังกล่าวคือเพื่อส่งเสริม 
การศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาท่ีดีข้ึนแก่นักเรียนใน 
ถิ่นทุรกันดาร โดยมีการดำาเนินงานต่างๆ ดังนี้

 1.  มอบอาคารเรียนใหม่ทดแทนอาคารเรียนเก่า ซึ่ง
ไม่เอื้ออำานวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียน

 2.  มอบโตะ๊เรยีน เกา้อ้ี ให้เพยีงพอกบัจำานวนนกัเรียน 
สร้างห้องสุขาท่ีถูกสุขอนามัยให้โรงเรียน มอบถังเก็บน้ ำาและ 
ระบบน้ ำาประปาในโรงเรียน
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3.  มอบหนงัสอืเรยีนและหนงัสอืประกอบการเรยีนใหม่ท่ีเหมาะสมกบัระดบัการศกึษาของเดก็ มอบอุปกรณป์ระกอบการเรยีน 
เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน

โครงการโรงเรียนของหนูจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปีท่ีบริษัทมอบโอกาสทางการศึกษาท่ีดีขึ้น และสนับสนุน 
การศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมท้ังทำากิจกรรมสร้างโรงเรียนมาแล้วกว่า 15 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนจำานวนมากท่ีได้รับ 
ผลประโยชน์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีดีขึ้น ท้ังนี้ บริษัทจะดำาเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษา 
ถือเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาเด็กไทยท่ีจะก้าวเป็นผู้ใหญ่กำาลังของชาติในอนาคต และในปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบอาคารเรียน 
อุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนศรีป่าแดง ตำาบลเกาะช้าง อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลการส่งมอบโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำาดับ ลำาดับ หลักสูตร

1 27/4/2551 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสลง ต.ตาเมือง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

2 10/5/2552 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 หย่อมบ้านปางคามน้อย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

3 19/10/2552 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 

โรงเรียนบ้านกาจับ ต.กุดยาลวน  อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ม.8 ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านยางเทิง ต. ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

4 16/1/2554 โรงเรียนนุเซะโป้ล์ ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ ห้องเรียนสาขาบ้านซอมะโกร ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

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

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

7 29/5/2557 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

29/5/2557 โรงเรียนบ้านลำาโป่งเพชร อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี

8 22/5/2558 โรงเรียนบ้านคำาไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

9 06/5/2559 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ อ.ปัว จ.น่าน

10 16/5/2560 โรงเรียนวัดคู้สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

11 17/5/2561 โรงเรียนห้วยน้ ำาใส ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

12 24/5/2562 โรงเรียนศรีป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
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• โครงการ “เรียนจบมีงานทำากับ Syntec”
บรษัิทไดจ้ดัทำาโครงการดงักลา่วขึน้มาอย่างตอ่เนือ่ง เพือ่เปิดโอกาสให้กบักลุม่นกัเรยีน นสิติและนกัศกึษาในสถาบันอาชีวศึกษา 

ที่ศึกษาในสาขาก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีในต่างจังหวัด ด้วย 
การขยายโอกาสให้คนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ซึ่งการดำาเนินการในส่วนนี้บริษัทมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคมในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อร่วมกับชุมชน
และสงัคมในการสรา้งบุคลากรท่ีมปีระสทิธภิาพ เข้าสูร่ะบบการจา้งงานของประเทศตอ่ไป อีกท้ังยังเป็นการชว่ยแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานของบริษัท และลดอัตราการว่างงานของประเทศไทยในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้จัดโครงการให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่นักศึกษา ครบรอบปีท่ี 7 โดยเดินทางไปท่ีวิทยาลัยต่างๆ ดังนี้  
1)วิทยาลยัเทคนคิศรสีะเกษ 2)วทิยาลยัเทคนคิสรุนิทร ์3)วทิยาลยัเทคนคิบุรรีมัย์ 4)วทิยาลยัเทคนคิรอ้ยเอด็ 5)วทิยาลยัเทคนคิพษิณโุลก 
6)วทิยาลยัเทคนคิสโุขทัย 7)วทิยาลยัเทคนิคนครสวรรค ์8)วทิยาลยัเทคนคินครราชสมีา เนน้นกัศกึษาท่ีกำาลงัจะจบการศกึษาในแผนก
วชิากอ่สรา้ง ช่างไฟฟา้กำาลงั และแผนกวชิาช่างยนต ์ท่ีมีความสนใจจะเขา้ร่วมงานกบับรษัิท ไดท้ำาการกรอกใบสมัครงาน ย่ืนเอกสาร 
และมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อสรรหาคนที่มีความสามารถตรงกับตำาแหน่งงานที่บริษัทต้องการให้มากที่สุด 
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ตำาแหน่ง
ประจำาปี

รวม ลาออก คงเหลือ
2556 - 2559 2560 2561 2562

Foreman 66 26 17 15 124 62 62

Draftsman 20 5 19 9 53 23 30

Surveyor 13 4 8 14 39 19 20

Foreman Mechanical 3 1 - - 4 4 0

Foreman Electrical 7 8 1 - 16 11 5

Draftsman Mechanical 2 - - - 2 1 1

Draftsman Electrical 5 1 1 - 7 6 1

Mechanical 5 2 3 2 12 4 8

Electrician 4 5 1 - 10 2 8

รวม 125 52 50 40 267 132 135

สรุปโครงการ “เรียนจบมีงานทำากับ Syntec” ย้อนหลัง 7 ปี

จากตารางสรุปพบว่า ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวมา 7 ปี มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการรับสมัครงานและผ่านการ
สอบสัมภาษณ์จนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทในตำาแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 267 คน และในบางส่วนได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อหรือ 
มีธุรกิจส่วนตัว ทำาให้คงเหลือพนักงานของบริษัทท่ีมาจากโครงการดังกล่าวจำานวนท้ังสิ้น 135 คน หรือร้อยละ 51 ของนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมโครงการ

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในปี 2562 บริษัทให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยจำาแนกออกเป็น 3 ด้านคือ  

 (1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน   จำานวนเงิน  215,342  บาท 
(2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  จำานวนเงิน  1,394,550 บาท 
(3) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  จำานวนเงิน  129,000  บาท 
รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 1,738,892 บาท หรือร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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 การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
แนวดำาเนินงานของบริษัท

 บริษัทมีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจก่อสร้างท่ีคำานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยใน 
เบ้ืองต้นบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการพัฒนากระบวนการทำางานด้านต่างๆ  
ด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง 
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยงานควบคุมกำาหนด ดังนี้

ท้ังนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินการก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้น้อยท่ีสุด  โดยทำา 
การศึกษาผลกระทบที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน แล้วจึงกำาหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้

คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำา

TSP
(mg/m3)

PM -10
(mg/m3)

CO
(ppm)

SO2 24Hr
(ppm)

SO2 1Hr
(ppm)

NO
2

(ppm)
Leq 24 hr.

dB(A)
Lmax
dB(A)

pH BOD
(mg/I)

(TSS)
(mg/I)

Oil & Grease
(mg/I)

ค่ามาตรฐาน 0.332/ 0.1202/ 301/ 0.1202/ 0.3003/ 0.1704/ 70.0 115.0 5-9 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 20
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มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ในขั้นตอนการก่อสร้างจะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้าง 

ฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคท่ีอยู่ใต้ดิน จึงอาจก่อ 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสำาคัญต่อสภาพภูมิประเทศ 
จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้

- ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนท่ีกำาหนด
และถูกต้องตามกฎหมาย

- จัดระเบียบพื้นท่ีก่อสร้างและจัดเก็บวัสดุให้เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย

- จดัให้มีรัว้ทึบสงู 3 เมตร ตอ่ดว้ยรัง้ Metal Sheet สงู 2 เมตร โดยรอบพืน้ท่ีกอ่สรา้ง ดา้นหนา้เป็นทางเข้าออกโครงการจดัทำา 
เป็นประตูทึบที่สามารถเปิดปิดได้

1.2 ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน
ในขั้นตอนการก่อสร้างฐานรากต้องมีการขุด/เจาะดิน 

ท้ังในส่วนของเสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อ 
ป้องกนัปัญหาการชะลา้งพงัทลายของดนิ จงึมีมาตรการป้องกนั 
ดังนี้

- ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้วย 
การตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตท่ีดินท้ัง 4 ด้าน เป็น 
กำาแพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันเคลื่อนตัวของดิน

- ในช่วงท่ีมีฝนตกต้องมีการขุดร่องน้ำาโดยรอบบริเวณ 
หลุมหรือบ่อขุด เพ่ือเบ่ียงน้ำาออกจากพื้นท่ีขุด และในหลุม 
หรอืบ่อขุดตอ้งมกีารระบายน้ำาออกจากหลมุหรอืบ่อ เพือ่ท่ีจะไม ่
ทำาให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการ 
เกิดการพังทลายของดิน 

- ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อที่เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน
- การกองดินท่ีต้องท้ิงไว้นานเกินกว่า 3 วัน ต้องดำาเนินการปรับแต่งกองดินใหมีความลาดเอียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะดิน  

เพื่อไม่ให้เกิดจากการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทำางานหรือจากการรับน้ำาหนักของน้ำาในดินที่อุ้มไว้
- การกอ่สรา้งถนนช่ัวคราวท่ีใชใ้นโครงการเป็นถนนคอนกรตีหรอืปูดว้ยแผน่เหลก็ เพือ่ลดผลกระทบท่ีเกดิจากการสัน่สะเทือน

1.3 คุณภ�พอ�ก�ศ
 เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษ

ทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำาหนด 
จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี้

 - ตดิตัง้แผงกนัฝุน่ตลอดความสงูของอาคารท่ีกอ่สรา้ง 
และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง

 - ตดิตัง้แผนกนัฝุน่ตลอดความสงูของอาคารท่ีกอ่สร้าง 
และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง

 - จัดให้มีคนงานก่อสร้างเก็บทำาความสะอาดพ้ืนท่ี 
ก่อสร้างเป็นประจำาทุกวัน โดยเฉพาะพื้นอาคารท่ีก่อสร้างแต่ 
ละช้ัน เพ่ือลดการสะสมของฝุน่ละออง และให้พรมน้ำากอ่นกวาด 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
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- จัดให้มีการคลุมวัสดุก่อสร้างจำาพวกดิน หินและทรายท่ี 
เกบ็กองบนพ้ืนท่ีโครงการเพือ่ป้องกนัการฟุง้กระจายของฝุน่ละออง

- จดัให้มีคนงานคอยกวาดทำาความสะอาดถนนภายในพืน้ท่ี 
ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า - ออกโครงการ โดยให้ 
พรมน้ำาก่อนกวาดทุกครั้ง

- กำาหนดให้รถบรรทุกท่ีเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการจะตอ้งคลมุ 
กระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการหกหล่นของดินและ 
วัสดุก่อสร้าง

- จดัให้มีจดุลา้งลอ้รถบรเิวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคนั 
ก่อนออกจากพื้นท่ีโครงการต้องล้างล้อรถเพ่ือไม่ให้มีดินติดล้อรถ 
ไปร่วงหล่นบนถนน

1.4 ระดับเสียงและคว�มสั่นสะเทือน
- จัดสร้างรั้วป้องกันฝุ่นและเสียง ซ่ึงมีลักษณะเป็น

โครงเหล็กท่ีด้านนอกเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสีสูง 2 เมตร  
โดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ พร้อมประตูเข้า - ออกโครงการ 
ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 15-22 dB(A)

- ปิดประตูเข้า - ออกตลอดเวลายกเวน้ชว่งท่ีมียานพาหนะ 
ผ่านเข้า - ออก

-  เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ 
ซึ่งมีระดับเสียงต่ำา 

- เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำาทั้งงาน
ก่อสร้างและงานดิน

- จัดพื้นท่ีเฉพาะโดยกั้นเป็นห้องสำาหรับกิจกรรมท่ีมี 
เสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจียร

- ดูแลและบำารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 
ก่อสร้างเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีใช้ 
งานได้ดี

- ไม่ดำาเนินกิจกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน 
ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00 -08.00 น. ของวันถัดไป

-  ในกรณีท่ีพบว่าระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนมีผลรบกวนผู้พัก 
อาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ดำาเนินการปรับเปล่ียนวิธีการก่อสร้าง 
และ/หรือหามาตรการลดระดับเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยู่ 
อาศัยในบริเวณข้างเคียง

-  จำากัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ 
ต่างๆ เข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการท่ี 30 กม./ชม ในเขตชุมชนข้างเคยีงโครงการ

- ขดุดินเป็นแนวลกึ (Trench) ตลอดแนวเขตพืน้ท่ีกอ่สรา้ง 
ด้านท่ีติดกับอาคารข้างเคียง เพื่อตัดการส่งผ่านคลื่นความ 
สั่นสะเทือนในระดับผิวดินจากจุดกำาเนิดไปยังพื้นที่ข้างเคียง

-  ก่อนการก่อสร้างต้องจัดให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูล 
เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการท่ีสามารถติดต่อได้เม่ือประสงค์ 
จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน

-  มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
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1.5  คุณภ�พน้ำ�
บริษัทมีมาตรการในการดำาเนินการกับน้ำาเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง  

และจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการดังนี้
 -  ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ำา
 - เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำาหลักของโครงการแล้ว น้ำาเสียจากกิจกรรม 

กอ่สรา้งให้ระบายลงสูร่ะบบระบายน้ำาหลกัของโครงการ ซ่ึงจะมีบ่อพกัน้ำาเป็นระยะๆ 
มีการดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำาสาธารณะ

- จัดให้มีห้องน้ำาห้องสุขาเพียงพอสำาหรับคนงานก่อสร้างพร้อมการบำาบัด 
น้ำาเสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำาห้องสุขาก่อนที่จะระบายสู่ระบบระบายน้ำาสาธารณะ

-  ควบคมุน้ำาเสยีจากการลา้งทำาความสะอาดลงสูค่รูะบายน้ำา และน้ำาโสโครก 
จะบำาบัดด้วยถังบำาบัดน้ำาเสียสำาเร็จรูป

- ตดิตัง้ถงับำาบัดน้ำาเสยีสำาเรจ็รปูชนดิเกรอะ - กรองเตมิอากาศสำาหรบับำาบัด 
น้ำาเสียจากห้องสุขา     

2.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
การดำาเนินกิจกรรมก่อสร้างของบริษัทนั้นจะคำานึงถึงผลกระทบท่ีอาจส่งผล 

ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นท่ีก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิต 
ท่ีอยู่ในธรรมชาติ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำาหนดไว้

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1  ก�รใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดำาเนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในขอบเขตพื้นท่ีก่อสร้าง 

โดยไม่ลุกล้ำาที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินบุคคลอื่น
3.2  ก�รคมน�คมและก�รจร�จร
เพื่อเป็นการมิให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำานวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทาง เข้า - ออก โครงการ
- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าโครงการ
- จัดให้มีท่ีจอดรถและพื้นท่ีเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นท่ีโครงการ และห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนพื้นท่ี 

สาธารณะ
- ในช่วงท่ีมีรถบรรทุกจำานวนมากจากการขนส่งปูนหรือขนดินเข้า-ออกโครงการ จะต้องมีการวางแผนการจัดการจราจร 

ล่วงหน้า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึ่งจะทำาให้การจราจรติดขัดได้
-   จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง
-  จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานแจ้งแผนการทำางานของโครงการ และทำาความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง 

เป็นระยะๆ พร้อมท้ังให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนปัญหาเดือดร้อน 
ซึ่งจะช่วยลดความกังวลของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง

-   กำาหนดให้รถบรรทุก เข้า-ออก พื้นที่โครงการได้เฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน
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3.3  ระบบส�ธ�รณูปโภค
เนื่องจากพื้นท่ีก่อสร้างมีความต้องการใช้ไฟฟ้า

และน้ำาประปา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการอุปโภคบริโภค 
จึงมีมาตรการดำาเนินการ ดังนี้

- จัดให้คนงานมีน้ำาสะอาดใช้อย่างเพียงพอ
- จัดหาน้ำาดื่มบรรจุถังท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะให้ 

กับคนงานก่อสร้างในปริมาณท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการ

- กำาชับคนงานให้ใช้น้ำาอย่างประหยัดและสอดส่อง 
ดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำาเมื่อไม่ต้องการใช้น้ำา

- กำาชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และระมัด 
ระวังการเช่ือมต่อสายไฟและการใช้ไฟฟ้าเพื่อ 
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

- สารไวไฟท่ีใช้ในการกอ่สรา้งจะตอ้งจดัเกบ็ให้มดิชิด 
ในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้

- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้ในบริเวณ 
ก่อสร้างในบริเวณท่ีสามารถหยิบมาใช้งานได้โดย
สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.4  ก�รระบ�ยน้ำ�และป้องกันน้ำ�ท่วม
บริษัทมีการดำาเนินการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจาก 

การระบายน้ำาจากพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้
- จดัสรา้งคนู้ำาและบ่อพกัตะกอนรอบบรเิวณกอ่สรา้ง

สำาหรบัป้องกนัมิให้น้ำาหลากจากดา้นนอกไหลเข้าสู่
พื้นที่ก่อสร้าง และมิให้น้ำาหลากจากพื้นที่ก่อสร้าง 
ชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสู่พ้ืนท่ีข้างเคียงและให้ 
เกิดการตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำา 
สาธารณะ

- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำาสำาหรับสูบน้ำาฝนท่ีตกลงสู่ 
พืน้ท่ีท่ีมีการเปิดหนา้ดนิเพ่ือกอ่สรา้งฐานรากไปพกั 
ท่ีบ่อพักตะกอนก่อนระบายออกสู่ ท่อระบาย 
สาธารณะ

- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็นประจำาตามความเหมา
ะสม เพือ่ให้สามารถใช้งานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ

- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำาภายใน 
โครงการและท่อสาธารณะด้านหน้าโครงการ 
ถ้าพบว่ามีการอุดตันจะทำาการขุดลอก

3.5  ก�รจัดก�รมูลฝอย
บริษัทมีการดำาเนินการกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก

กิจกรรมก่อสร้าง และท่ีเกิดจากคนงานในพื้นท่ีก่อสร้าง 
โดยมีมาตรการ ดังนี้

- ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างท่ีสามารถนำากลับมาใช้ 
ประโยชน์ได้อีก ให้คัดแยกและนำากลับไปใช้ใหม่ 
เพือ่ช่วยลดปรมิาณขยะท่ีตอ้งนำาไปกำาจดั สว่นขยะ 
ท่ีไม่สามารถนำากลับไปใช้ประโยชน์ได้ให้เก็บกอง 
รวมกันไว้ และเก็บขนไปกำาจัดเม่ือมีปริมาณ 
มากพอ

- จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุด 
ต่างๆ ของพื้นท่ีก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้ 
งานและจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะท่ี 
เกิดจากคนงาน

- ทำาความสะอาดถังขยะเป็นประจำาทุกคร้ังหลังรถ 
ขยะของหน่วยงานราชการเข้าไปจัดเก็บเพื่อไม่ให้ 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำาโรค   
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4.  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 บรษัิทปฏบัิติตามมาตรการเพือ่ลดผลกระทบจากการกอ่สร้างอย่างเคร่งครดัตลอดระยะเวลาการกอ่สร้าง ไม่วา่จะเป็นมาตรการ 

ดา้นคณุภาพอากาศ เสยีง ความสัน่สะเทือน เป็นตน้ รวมถงึจดัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือรบัฟังความคดิเห็น การรบัฟงัข้อรอ้งเรยีน และการติดตาม 
สอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพื่อรับทราบปัญหาและนำามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ข้างเคียง
 บริษัทมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปให้ข้อมูลกับชุมชนโดยรอบพื้นท่ีการก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ 

อันดี โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารท่ีมีพื้นท่ีติดกับโครงการซ่ึงจะได้รับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงบริษัทมีแนวทางการดูแลพื้นท่ีข้างเคียง 
เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ดังนี้

1. สำารวจสภาพพื้นที่รอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบ้านข้างเคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสอบถามผลกระทบ
3. กำาหนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น การป้องกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง การจัดการจราจร เป็นต้น
4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสม่ำาเสมอ หากพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียนต้องรีบดำาเนินการแก้ไข
5. เมื่อพื้นที่ข้างเคียงสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จะต้องหาทางดำาเนินการแก้ไขโดยทันที
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การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง
นอกจากการดูแลเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง 

โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ จะมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปสำารวจพื้นท่ีโดยรอบของโครงการก่อสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความ 
กังวลใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้าง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ มากำาหนดเป็น 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีชุมชน 
ต้องการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

มอบกระเช้าปีใหม่ให้เพื่อนบ้านข้างเคียง
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o ก่อสร้�งศ�ล�ประช�คม
ทางประธานชุมชน คุณชาญ โหราเวช  ซอยนนทบุรี 15 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี  ซึ่งเป็นชุมชนบ้านข้างเคียง 

ท่ีติดกับโครงการ THE POLITAN AQUA  ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ในการสร้างศาลาประชาคมเพ่ือใช้ประโยชน์สำาหรับ 
ประชุมลูกบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมสุขภาพอนามัยของชุมชน  และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ พักผ่อนอ่านหนังสือ 
นั่งเล่นของชุมชน เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2562 บริษัทคาดว่าศาลาประชาคมนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งใน 
การพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวมต่อไป
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การใช้ทรัพยากร 
บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม รวมท้ังมุ่งม่ันท่ีจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำาประปา 

รวมถึงทรัพยากรต่างๆ พร้อมท้ังสนับสนุนการนำาทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำา โดยบริษัทแสดงเจตจำานงในการดำาเนินงานโดยกำาหนด 
เป็นนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานของบริษัทและพนักงาน ดังนี้

o  ก�รจัดก�รน้ำ�
บรษัิทตระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารจดัการน้ำา 

เป็นอย่างย่ิง เพราะถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญต่อการดำารง 
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำาเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดไป และยังไม่มกีารผลติข้ึนมาทดแทนได ้จงึไดม้มีาตรการ 
ในการควบคุมการใช้น้ำา ดังนี้

1. ตดิป้ายประชาสมัพนัธ ์ย้ำาเตอืนให้ปิดกอ็กน้ำาทุกคร้ัง 
หลังการใช้งาน

2. นำาระบบน้ำาหมุนเวยีนกลบัมาใช้ซ้ำา สำาหรบัฉีดลา้ง 
ล้อรถยนต์ท่ีผ่านเข้าออกและฉีดล้างบริเวณพื้นท่ี 
ก่อสร้าง เป็นต้น

 3. บำารุงรักษาระบบน้ำาประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่ 
ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

4. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หัวฉีดน้ำา เพื่อให้เกิดการ 
ประหยัดน้ำามากยิ่งขึ้น

5. ติดตั้งระบบบำาบัดน้ำาเสีย เพื่อให้น้ำาที่ ใช้ใน 
กระบวนการก่อสร้างได้รับการบำาบัดก่อนปล่อยลง
สู่ระบบระบายน้ำาสาธารณะ
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o  ก�รจัดก�รไฟฟ้�
ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทได้ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ 

ด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าของสำานักงานใหญ่ลงร้อยละ 5 
จากปี 2561 โดยเริ่มมีการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างใน 
สำานักงาน จากหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอด 
ทังสเตน มาเป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting 
Diode) ถึงแม้ว่าการดำาเนินการเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า 
แต่ถือว่าเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าเพราะหลอดแอลอีดีมีคุณ
ภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีอัตราการกินไฟต่ำาแต่ 
ได้ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอด 
ทังสเตน และยังช่วยประหยัดไฟในระยะยาวอีกด้วย

ในปี 2562 พบว่าค่าไฟฟ้าได้เพิ่มข้ึนจากปี 2561 
คดิเป็นจำานวนเงนิท้ังสิน้ 176,854 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.5  
เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายส่วนงานแผนก BIM (Building 
Information Modeling) ซ่ึงมีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบงานก่อสร้างให้แก่พนักงานเป็น 
จำานวนมาก จึงทำาให้มีความจำาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ 
จำานวนมากขึ้นตลอดทั้งปี 

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้พนักงานในส่วน 
ของสำานักงานใหญ่ ร่วมมือกันปิดไฟและสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเม่ือเลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าท่ีแสงสว่างและจอคอมพิวเตอร์ใน 
ช่วงเวลาพักกลางวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าของบริษัทแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณ
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปี/เดือน
สำานักงานใหญ่

2562 2561 2560 2559 2558 2557

มกราคม 161,268 155,568 170,862 156,984 161,370 167,904

กุมภาพันธ์ 195,606 162,762 172,428 182,298 218,220 178,278

มีนาคม 192,630 175,176 191,352 200,286 207,414 175,632

เมษายน 209,580 168,000 193,470 218,856 187,476 183,840

พฤษภาคม 190,902 186,516 209,232 222,690 225,924 252,444

มิถุนายน 199,026 185,418 204,312 260,280 248,442 211,680

กรกฎาคม 203,814 179,868 202,332 225,906 215,742 214,182

สิงหาคม 176,130 168,720 192,696 225,150 208,944 226,836

กันยายน 189,402 180,546 197,148 249,114 213,360 201,618

ตุลาคม 173,472 178,302 172,152 215,328 194,112 190,908

พฤศจิกายน 190,122 158,658 164,532 232,794 218,916 200,712

ธันวาคม 169,120 174,684 170,274 210,312 191,052 168,810

รวม 2,251,072 2,074,218 2,240,790 2,372,844 2,490,972 2,599,998

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประจำาปี 2557-2562
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทดำาเนินนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการใช้อย่างประหยัด การนำากลับมาใช้ซ้ำา 

และการบูรณะซ่อมแซม ท้ังนี้ ในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำาคัญกับการสร้างสถานท่ีพักอาศัยของคนงานก่อสร้าง 
โดยเปลี่ยนแปลงจากแบบเก่า ท่ีสร้างครั้งเดียวแล้วร้ือท้ิง มาเป็นท่ีพักอาศัยแบบสำาเร็จรูป (Camp Knock Down) 
ที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าแบบเก่า สามารถถอดประกอบและนำากลับมาใช้ซ้ำาได้อีกอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานให้ดีขึ้น ด้วยการได้อาศัยในพื้นที่ที่สะอาด สวยงาม คงทน และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
บริษัทดำาเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 และยังคงดำาเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป โดยทยอดหมุนเวียนการทำางานไปแต่ละ 
สถานท่ีตัง้แคมป์คนงาน โดยในปัจจบัุนบรษัิทมแีคมป์คนงาน 21 ท่ี โดยจะทำาทยอยทำาการปรบัปรงุหมนุเวยีนกนัไปจนครบทุกแคมป์

โดยได้มีการตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ทรัพยากรส่วนของโครงสร้างหลักให้ได้มากครั้งท่ีสุด เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง
บ้านพักคนงานดังกล่าว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้

จากตารางจะพบว่า ในต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงานท่ีใช้งานจากโครงสร้างเดิม และเพิ่มเติมการซ่อมบำารุงรักษา 
ครั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง แบบเก่าเมื่อใช้งานไป 5 ครั้ง จะมีต้นทุนที่ 54,000 บาท แต่แบบใหม่นั้นแม้จะงานไปแล้ว 
5 ครั้งเท่ากัน แต่มีต้นทุนเพียง 53,000 บาท แล้วยังสามารถใช้โครงสร้างเดิมนี้ไปได้เรื่อยๆ ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทสามารถทำาได้ตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้คือ 7 ครั้ง 

จำานวนครั้งที่ใช้งานจากโครงสร้างเดิม
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

รวม 54,000 67,000

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงาน

บ้านพักคนงานแบบเก่า บ้านพักคนงานแบบใหม่
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ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้ดำาเนินงานของบริษัท
โครงการส่วนต่อขยายอาคาร A และอาคาร B โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี เป็นอาคาร B สูง 10 ช้ัน 1 อาคาร 

และส่วนต่อขยายอาคารเดิม 1 ชั้น ของอาคาร A ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี บริเวณถนนหลวง สาย 3  ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ต่างๆ เช่น 
เทศบาล อ.บ้านสวน, ห้างโลตัส, ห้างเซ็นทรัล ชลบุรี ฯลฯ โครงการโรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี เป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน ขนาด 
190 เตียง พื้นที่ก่อสร้าง 19,700 ตารางเมตร ได้ทำาการออกแบบ, ควบคุมงานและวัสดุตามมาตรฐาน (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ซึ่งเป็นเกณท์การประเมินระดับนานาชาติที่แสดงถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารเขียว)

และนอกจากการทำาบ้านพักคนงานแบบสำาเร็จรูป 
ท่ีสามารถนำากลบัมาใชซ้้ำาไดแ้ลว้นัน้ บรษัิทยังมีการคดิคน้
ห้องน้ำาแบบสำาเร็จรูปสำาหรับนำาไปใช้ในไซต์งานก่อสร้างซ่ึง 
ห้องน้ำาดังกล่าวนั้นมีน้ำาหนักเบา ขนส่งง่ายและสามารถ 
ถอดประกอบเพ่ือนำาไปใช้หมุนเวียนในไซต์งานอ่ืน ๆ 
ได้ต่อไป
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o ก�รบริห�รจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ี 
ก่อสร้�ง
1. คุณภาพอากาศ ท่ีมาจากการเจาะพื้น หรือการ 

ขนถ่ายสินค้า มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตาม 
พารามิเตอร์ดังนี้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total 
Suspended Particulate: TSP) ปรมิาณฝุน่ละออง 
ขนาดเล็ก(PM-10) ก๊าชซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ 
(SO2)ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซ 
ไฮไดรคาร์บอนรวม (THC)

2. ระดับเสียง ที่มาจากการขุด เจาะ หรือทุบอาคาร 
มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และเสียงรบกวน

3. ความสั่นสะเทือน ท่ีมาจากการขุดเจาะเสาเข็ม 
หรืองานฐานราก มีการตรวจวัดระดับความสั่น 
สะเทือนตามแนวตั้ง (Vertical) แนวขวาง 
(Transverse) และแนวนอน (Longitudinal)

4. คุณภาพน้ำาเสียท่ีผ่านการบำาบัดแล้ว ท่ีมาจาก 
การลา้งวสัดอุุปกรณ ์หรอืทำาความสะอาดพืน้ท่ีการ
ก่อสร้าง ถังบำาบัดน้ำาเสียสำาเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง 
และถงัน้ำาเสยีสำาเร็จรปูบรเิวณบ้านพักคนงาน มกีาร 
ตรวจวดัตามพารามิเตอรด์งันี ้ความเป็นกรด-ดา่ง 
(pH) ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids: SS) 
ของแข็งท้ังหมดท่ีละลายน้ำา (Total Dissolved 
Solids: TDS) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ 
(Biochemical Oxygen Demand: BOD) 
ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended 
Solids: TSS) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeidahl 
Nitrogen: TKN) ค่าซัลไฟต์ (Sulfide)

 ซ่ึงทางเจ้าของโครงการได้มอบหมายให้บริษัท 
เอน็ไวแลบ็ จำากดั เป็นผูเ้กบ็ตวัอยา่งเพ่ือทำาการตรวจวดัคณุภาพ 
และนำาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จำานวน 2 สถานี คือ 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎร 
อำารุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือนที่
ตรวจวัด

ฝุ่นละอองรวม
TSP

(mg/m3)

ฝุ่นขนาดเล็ก
PM-10
(mg/m3)

ก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์
CO (ppm)

ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
SO

2
 (ppm)

ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
NO

2
 (ppm)

ก๊าซไฮโดร
คาร์บอน

THC (ppm)

มกราคม 0.117 / 0.199 0.082 / 0.070 0.65 / 0.62 0.0050 / 0.0054 0.0278 / 0.0273 4.23 / 4.51

กุมภาพันธ์ 0.112 / 0.103 0.068 / 0.080 0.60 /  0.58 0.0052 / 0.0048 0.0280 / 0.0271 4.20 – 4.17

มีนาคม 0.154 / 0.121 0.087 / 0.046 0.75 / 0.69 0.0068 / 0.0062 0.0163 / 0.0150 4.95 / 4.42

เมษายน 0.160 / 0.134 0.096 / 0.034 0.70 / 0.60 0.0093 / 0.0047 0.0163 / 0.0153 4.85 / 4.49

พฤษภาคม 0.130 / 0.124 0.080 / 0.089 0.75 / 0.65 0.0093 / 0.0064 0.0163 / 0.0153 5.23 / 4.35

มิถุนายน 0.129 / 0.148 0.090 / 0.096 0.68 /  0.63 0.0104 / 0.0117 0.0163 / 0.0153 5.34 – 4.79

กรกฎาคม 0.121 / 0.118 0.064 / 0.077 0.61 / 0.63 0.0124 / 0.0069 0.0114 / 0.0128 5.72 / 4.98

สิงหาคม 0.107 / 0.116 0.061 / 0.073 0.64 / 0.60 0.0061 / 0.0038 0.0159 / 0.0133 5.85 / 5.12

ตุลาคม 0.105 / 0.113 0.053 / 0.058 4.04 / 1.83 0.0025 / 0.0038 0.0123 / 0.0218 6.34 / 5.34

พฤศจิกายน 0.113 / 0.131 0.078 / 0.074 0.55/ 0.27 0.0051 / 0.0068 0.0114 / 0.0120 5.21 / 4.22

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 30.00 0.30002/ 0.1700 -

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มกราคม – พฤศจิกายน 2562 (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำารุง)

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
1. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณโรงเรียน 

ชลราษฎรอำารุง  พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) โดยกำาหนดความเขม้ข้นฝุน่ละอองรวมในบรรยากาศเฉลีย่ 24 ช่ัวโมงไวไ้ม่เกนิ 0.330 มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศกเ์มตร

2. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้น
ท่ีโครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำารุง  พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) โดยกำาหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน 
ในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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เดือนที่ตรวจวัด

ผลการตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย
(Leq 24 hr.)

ระดับเสียงสูงสุด
(Lmax)

ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์
ที่ 90 (L

90
)

มกราคม 64.5 / 67.5 112.3 / 109.5 39.1 / 49.3

กุมภาพันธ์ 66.2 / 64.5 92.9 / 90.0 45.0 / 44.5

มีนาคม 69.3 / 63.0 104.4 / 85.6 45.4 / 52.5

เมษายน 64.0 / 63.2 107.0 / 97.8 41.4 / 45.6

พฤษภาคม 52.4 / 52.5 83.5 / 73.5 46.8 / 39.7

มิถุนายน 66.1 / 66.8 98.6 / 91.6 48.2 / 41.3

กรกฎาคม 64.5 / 53.6 77.6 / 95.2 49.6 / 36.9

สิงหาคม 62.2 / 62.2 73.0 / 74.1 48.0 / 48.3

ตุลาคม 64.5 / 64.5 77.5 / 84.5 50.2 / 50.2

พฤศจิกายน 63.2 / 60.8 69.9 / 84.2 51.7 / 47.8

ค่ามาตรฐาน 70.0 115.0 -

ผลการตรวจวัดระดับเสียง มกราคม – พฤศจิกายน 2562 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำารุง

3. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) บรเิวณพืน้ท่ีโครงการและบรเิวณโรงเรยีนชลราษฎรอำารุง 
พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรือ่งกำาหนดมาตรฐานคณุภาพ 
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป โดยกำาหนดปริมาณก๊าช
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมงไว้ไม่เกิน 30 
ส่วนในล้านส่วน

4. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) บรเิวณพืน้ท่ีโครงการและบรเิวณโรงเรยีนชลราษฎรอำารงุ 
พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2544) 
เรื่องกำาหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ใน 
บรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.30 ส่วน 
ในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547)เรื่องกำาหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป โดยกำาหนดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ส่วน 
ในล้านส่วน

5. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) บริเวณพืน้ท่ีโครงการและบรเิวณโรงเรียนชลราษฎรอำารงุ 
พบวา่ มีคา่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรม
การสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง กำาหนด 
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดย 
ทั่วไป โดยกำาหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 
1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน

6. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮไดรคาร์บอน (HTC) 
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบรเิวณโรงเรียนชลราษฎรอำารงุพบวา่ 
พบว่ามีค่าเท่ากับอยู่ในช่วง 5.21-4.22 ส่วนในล้านส่วน 
ตามลำาดับ
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การตรวจวัดระดับเสียง 
o สรุปผลก�รตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  5 นาที (Leq5 min) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 15(พ.ศ.2540) เรื่องกำาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไปท่ีกำาหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ 
และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

  เวลา

Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

13.00-14.00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10

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

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

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

17.00-18.00 <0.127 - 0.760 - 0.190 - 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

ผลการสุม่ตรวจวัดคา่ความสัน่สะเทือนสงูสดุ ระหว่างวันท่ี 8-9 พฤศจกิายน 2562 บรเิวณพืน้ท่ีกอ่สร้างโครงการ / โรงเรยีนชลราษฎรอำารงุ
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o สรุปผลก�รตรวจวัดค่�คว�มสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำารุง พบว่ามีค่าเป็นไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำาหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)    

  เวลา

Transverse Vertical Longitudinal มาตรฐาน

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

Frequency
(Hz)

Velocity
(mm/s)

Frequency
(Hz)

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

ดัชนีตรวจวัด หน่วย
เดือนที่ทำาการวิเคราะห์

มาตรฐาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค.

ค่าความเป็นกรดด่าง - 8.03 / 7.84 8.18 / 7.94 8.10 / 8.06 8.82 / 8.63 8.78 / 8.57 5-9

บีโอดี มก./ลิตร <1.0 / <1.0 <1.0 / <1.0 2 / 2 2 / 4 1 / 2 ≤20

สารแขวนลอย มก./ลิตร <5 / <5 <5 / <5 5 / 5 25 / 23 <5 / <5 ≤30

ซัลไฟด์ มก./ลิตร <0.2 / <0.2 <0.24 / <0.24 <0.2 / <0.2 <0.2 / <0.2 <0.2 / <0.2 ≤1.0

ทีเคเอ็น มก./ลิตร <0.20 / <0.20 <0.20 / <0.20 1.20 / 1.22 0.28 / 0.22 0.42 / 0.57 ≤35

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาทิ้ง มกราคม – พฤษภาคม 2562 (ถังบำาบัดน้ำาเสียสำาเร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง / บริเวณถังบำาบัดน้ำาเสีย
สำาเร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน)

หมายเหตุ   -  = ไม่สามารถตรวจวัดได้
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o สรุปก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พน้ำ�ทิ้ง
ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำาท้ิง โครงการ 

โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ 
ถงัสำาเรจ็รปูบ้านพกัคนงาน ในดัชนต่ีางๆ ดังนี ้มีคา่ความเป็นกรด 
ดา่ง (pH) บีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย 
(Suspended Solids), ซัลไฟด ์(Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjedahl 
Nirtogen) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง 
กำาหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ า ท้ิงจากอาคาร 
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

ท้ังน้ี การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม 
จากเจ้าของโครงการดังกล่าว จะพบได้ว่าการวัดผลระหว่าง 
ดำาเนนิการกอ่สรา้งในชว่งเวลาตา่งๆ เป็นไปตามมาตรฐานตาม 
ที่หน่วยงานควบคุมกำาหนดเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งม่ันท่ีจะรักษามาตรฐาน 
การทำางานให้เป็นไปในทิศทางท่ีได้วางใจ ด้วยการเป็นผู้นำา 
ในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 
ในเรือ่งคณุภาพ เวลา คา่ใช้จา่ย ความปลอดภยัมีความรบัผดิชอบ 
ตอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม พรอ้มสง่เสรมินวตักรรมทาง
การกอ่สรา้ง เพือ่ให้บรษัิทเตบิโตไดอ้ย่างม่ันคงและย่ังยืนตอ่ไป
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การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด 

GRI
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 Indicator Description
Present

 Note
AR SD

1. Strategy and Analysis

1.1 Statement from the most senior decision-maker of the organization. 16 5

1.2 Description of Key impacts, risk, and opportunities. 42-47   7

2. Organizational Profile
2.1 Name of the organization. 6-7 9

2.2 Primary brands, products, and/or services 18-25 5

2.3 Operational structure of the organization, including main divisions, operating compa-
nies, subsidiaries, and joint ventures.

26-41 9-13

2.4 Location of organization’s headquarters. 7 9

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.

26-32 9-13

2.6 Nature of ownership and legal form. 6-7 9

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

33-38 21-22

2.8 Scale of the reporting organization. 13-14,16-17 9

2.9 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership. 19-25 15-17

2.10 Awards received in the reporting period. 82 6

3. Report Parameters
3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided. 16 9 1 มค. - 31 ธค. 2562

3.2 Date of most recent previous report (if any). - -

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.) 16 9 Annual

3.4 Contact point for questions regarding the report of its contents. 7 9, 70

3.5 Process for defining report content. 9-10

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

9-10

3.7 State any specific limitations on the scope or boundary of the report. 9-10

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

9-10

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.

9-10

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).

9-11 21-22

3.11 Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or mea-
surement methods applied in the report.

9-10 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 66-69

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.

58, 72-80 5-6 รองประธานกรรมการ
บริษัทเป็น CFO

4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer. 73 15-16

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.

57, 73 15-16

การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI
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 Indicator Description
Present

 Note
AR SD

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

89-91 17-19, 23

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).

57-58 15-19, 23

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

115 22-23

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.

43-47,
105-108

10-19

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.

43-47,
105-108

10-19

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.

43-47,
105-108

10-19

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

43-47,
105-108

10-19

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

105-108 10-19

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

93-97 9, 17-19

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

93-97 9, 17-19

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization. 93-104 12-13, 20-64

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 42, 86-89 10-13

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

42, 86-89 10-13

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.

42, 86-89 10-13

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.

81-92 20-29

EC 3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations. 81-92 20-29

EC 4 Significant financial assistance received from government. 81-92 20-29

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. 
93-104 47-64

EN 7 Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. 93-104 47-64

Biodiversity
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.
93-104 47-64

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.

93-104 47-64

EN 13 Habitats protected or restored. 93-104 47-64

Effluents and Waste
EN 27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services. 93-104 47-64

Compliance
EN 29 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for 

non-compliance with environmental laws and regulations.
93-104 47-64

67บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มห�ชน)



 Indicator Description
Present

 Note
AR SD

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.
93-104 30-46

LA 2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 
employees, by significant locations of operation.

93-104 30-46

LA 3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender. 93-104 30-46

Labor/Management Relations
LA 4 Minimum notice periods regarding operational changes, including whether these are 

specified in collective agreements.
93-104 30-46

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.

93-104 30-46

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.

93-104 30-46

LA 7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation. 93-104 30-46

LA 8 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. 93-104 30-46

Training and Education
LA 9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category. 93-104 30-46

LA 10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 
employability of employees and assist them in managing career endings.

93-104 30-46

LA 11 Percentage of employees receiving regular performance and career development 
reviews, by gender and by employee category.

93-104 30-46

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.

93-104 30-46

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.
93-104 30-46

Suppliers Assessment for Labor Practices
LA 15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain 

and actions taken.
93-104 30-46

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.
93-104 30-46

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.

93-104 30-46

Non-discrimination
HR 3 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken. 93-104 30-46

Freedom of Association and Collective Bargaining
HR 4 Operations and suppliers indentified in which the right to exercise freedom of a

ssociation and collective bargaining may be violated or at significant risk, and measures 
taken to support these rights. 

93-104 30-46

Child Labor
HR 5 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.
93-104 30-46

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.

93-104 30-46
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 Indicator Description
Present

 Note
AR SD

Security Practices

HR 7 Percentage of security personnel trained in the organization’s human rights policies or 
procedures that are relevant to operations.

93-104 30-46

Indigenous Right
HR 8 Total number of incidents of violations involving rights of indigenous peoples and 

actions taken.
93-104 30-46

Society

Local communities
SO 1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact 

assessments, and development programs.
93-104 30-46

SO 2 Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities. 93-104 30-46

Anti-corruption
SO 3 Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and 

the significant risks indentified.
96-97 15-19

SO 4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures. 96-97 15-19

SO 5 Confirmed incidents of corruption and actions taken. 96-97 15-19

Public Policy
SO 6 Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary. 96-97 15-19 นโยบายเป็นกลางการทางเมือง

Anti-competitive Behavior
SO 7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly 

practices and their outcomes.
93-104 15-19

Compliance
SO 8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for 

non-compliance with laws and regulations.
- -

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.
93-104 47-64

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.

93-104 47-64

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.

18-64 20-29

Marketing Communications
PR 6 Sale of banned or disputed products. 18-64 20-29
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ข้อที่ รายการประเมิน
ระดับความคิดเห็น

มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1 เนื้อหาเข้าใจง่าย

2 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ทำาให้ท่านให้ความสนใจ

3 ความเชื่อถือของเนื้อหา

4 การออกแบบรูปเล่มมีความสวยงาม

5 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม

6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

7 สารจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

8 ภาพรวมการดำาเนินการ

9 เกี่ยวกับ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

10 การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

11 การกำากับดูแลกิจการ

12 การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

13 การดำาเนินงานด้านสังคม

14 การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

4. กรุณาระบุข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในฉบับต่อไป

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2561

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
   ผู้ถือหุ้น  นักงาน / ผู้บริหาร บริษัท ซินเท็ค   
   คอนสตรัคชั่น   จำากัด (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
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