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ปี 2562 นี้ นับว่าเป็นอีกปีแห่งความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
โดยเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98 บริษัท ที่มีรายชื่ออยู่ใน
Thailand Sustainability Investment (THSI) 2019 หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีการดำ�เนินงานที่ตระหนักถึงความสำ�คัญครบ
ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
โดยในมิติเศรษฐกิจนั้น แม้บริษัทจะอยู่ท่ามกลางปัจจัยที่ท้าทาย
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สภาพการแข่งขันที่เข้มข้น
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐบาลแต่ก็ยังเป็นอีกปี
หนึ่งที่บริษัทสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย โดยได้รับความไว้วางใจ
ทัง้ จากลูกค้ารายเก่าและลูกค้ารายใหม่ ด้วยการลงนามสัญญาก่อสร้างทัง้ สิน้
15 โครงการ รวมมูลค่า 6,083 ล้านบาท
และในส่วนของมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการ
เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการก่อสร้าง
และพัฒนาพนักงานของบริษัทซึ่งถือเป็นกลไกสำ�คัญในการดำ�เนินงานให้มี
ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการใส่
ใจด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม การพยายามลด
ผลกระทบในทุกขั้นของการก่อสร้าง การให้ความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ
และการคำ�นึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอย่างเหมาะสม
สุดท้ายนี้ กระผมในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท ซิ น เท็ ค คอนสตรั ค ชั่ น จำ � กั ด
(มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า
รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ที่ให้การสนับสนุน
บริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะดำ�เนินธุรกิจต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มความสามารถ

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพรวมผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2562
AGM Checklist 2019

รั บ ทราบผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ
ประจำ � ปี 2 562 โดยบริ ษั ท ได้ รั บ
คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน
จากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ ล งทุ น ไทย
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า บริ ษั ท คำ � นึ ง
ถึงสิทธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
ทัง้ ก่อน ระหว่างและหลังการประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นองค์
ประกอบสำ � คั ญ ของการมี บ รรษั ท
ภิบาลที่ดี

Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies 2019

รับทราบผลประเมินการกำ�กับดูแล
กิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
ประจำ�ปี 2562 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยอยู่ ใน
ระดับ ”ดีเลิศ” หรือระดับห้าดาว
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทให้ความ
สำ�คัญในด้านสิทธิผถู้ อื หุน้ การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การ
คำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
และความรับผิดชอบของคณะกรรม
การบริษัทได้เป็นอย่างดี

Certificate of ESG 100
Company 2019

รับมอบประกาศนียบัตรต่อเนือ่ งเป็น
ปีทสี่ ี่ จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ
1 ใน 100 บริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ประจำ�ปี 2562 (จาก
771 บริษทั จดทะเบียน) ซึง่ ได้พจิ ารณา
ข้ อ มู ล ทั้ ง การดำ � เนิ น งานด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล
(ESG) และผลประกอบการของ
บริ ษั ท ควบคู่ ไ ปพร้ อ มกั น โดยใช้
เรตติง้ โมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากหลักการ
แนวทางตามมาตรฐานการประเมิน
ความยั่ ง ยื น ของ GISR (Global
Initiative for Sustainability Ratings)
ทำ � ให้ ห ลั ก ทรั พ ย์ ก ลุ่ ม ESG100
ตอบโจทย์ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
Thailand Sustainability
Investment (THSI) 2019

รับมอบโล่รางวัลต่อเนือ่ งเป็นปีทสี่ าม
จากการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 98
บริ ษั ท จดทะเบี ย น ที่ มี ร ายชื่ อ ใน
Thailand Sustainability Investment
(THIS) 2019 หรือ หุน้ ยัง่ ยืน ประจำ�ปี
2562 ซึง่ เป็นรายชือ่ บริษทั จดทะเบียน
ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำ�นึง
ถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
โดยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำ�หรับ
ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิด
การลงทุนอย่างยัง่ ยืนทีน่ �ำ ปัจจัยด้าน
ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัด
สินใจลงทุนควบคูไ่ ปกับการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อ
สร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว

Collective Action against
Corruption (CAC)

ได้รบั ใบประกาศรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจาก
การที่ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ทำ � นโยบายและ
วางระบบการควบคุ ม ภายใน
และมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น
เมื่ อ วั น ที่ 9 มี น าคม 2560
ใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี นับจากวัน
ที่มีมติให้การรับรอง

Sustainability Report Award 2018

ได้รับใบเกียรติบัตรที่แสดงว่าบริษัท
ได้เข้าร่วมโครงการประกาศรางวัล
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ร่ ว มกั บ สถาบั น ไทยพั ฒ น์ ซึ่ ง ได้
เล็งเห็นความสำ�คัญของการส่งเสริม
ให้ บ ริ ษั ท สมาชิ ก ของสมาคมฯ
เผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ในรูปของ
รายงานความยั่ ง ยื น เพิ่ ม มากขึ้ น
ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการยกระดับการ
เปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ที่จะเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของตลาดทุ น ไทยให้ เ ที ย บเท่ า กั บ
ตลาดทุนชั้นนำ� อันจะนำ�ไปสู่การ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทัง้ ในภูมภิ าค
และในระดับสากลต่อไป

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพ เวลา
ค่าใช้จา่ ย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง
เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพสูง
2. พัฒนาวิธีการทำ�งานโดยใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ�
3. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4. รักษาพันธะสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจให้กับลูกค้า
5. ดำ � เนิ น การก่ อ สร้ า งโดยคำ � นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม อย่างมีมาตรฐาน

กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจ
ดังนี้

ในปี 2562 บริษทั มีการกำ�หนดกลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน โดยยังคงมุง่ เน้นประเด็นสำ�คัญ

คุณภาพ

เวลา

ค่าใช้จ่าย

มุ่งเน้นการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาชีพ ให้บริการอย่างครบวงจร และ
สร้างสรรค์งานที่ได้คุณภาพควบคู่ไป
กั บ การดู แ ลด้ า นความปลอดภั ย แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใน
การทำ�งานครอบคลุมทุกด้าน

สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับ
การส่งมอบงานที่ตรงตามกำ�หนด และ
เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญาว่าจ้างการ
ก่อสร้างอย่างครบถ้วน

บริหารต้นทุนโครงการและต้นทุนการ
ก่ อ สร้ า งอย่ า งเหมาะสมเป็ น ไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
แข่งขันในธุรกิจได้
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประจำ�ปี 2562

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

แนวทางการทำ�รายงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จัดทำ�ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยฉบับนี้เป็นปีที่ 5 โดยขอบเขตของรายงานจะครอบคลุมธุรกิจก่อสร้าง
เป็นหลัก และมีสว่ นสำ�คัญของบริษทั ย่อยแสดงร่วมด้วย ซึง่ แสดงเนือ้ หาครอบคลุมทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทได้นำ�
กรอบการรายงานตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งสิ้น 18 ประเด็น
ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ 7 ประเด็น ด้านสิ่งแวดล้อม 4 ประเด็น และด้านสังคม 7 ประเด็น รวมทั้ง
แสดงข้อมูลตามตัวชี้วัดของ GRI ไว้ท้ายเล่ม เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทได้ทำ�การเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของรายงานฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอั ง กฤษในรู ป แบบของสิ่ ง พิ ม พ์ และสามารถดาวน์ โ หลดผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท
ที่ www.synteccon.com/กิจกรรมเพื่อสังคม/รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเผยแพร่ให้ผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทสามารถติดตามผลการดำ�เนินงานระหว่างปีได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเข้าถึง
ข้อมูลในอดีตทีเ่ คยนำ�เสนอในรายงานฉบับก่อนๆ เพือ่ รับทราบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ได้อย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย

สามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�รายงาน :
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานใหญ่ 555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

เลขานุการบริษัท
คุณรัฐปวีร์ ลาภนาน
อีเมล์
โทรศัพท์

: rattapaweel@synteccon.com
: 0-2711-7423

นักลงทุนสัมพันธ์
คุณสุชัญญา วิทยากุล
อีเมล์
เว็บไซต์

: ir@synteccon.com โทรศัพท์ 0-2381-6333 ต่อ 5942
: www.synteccon.com
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ประเด็นที่มีสาระสำ�คัญ
บริษัทได้ทำ�การระบุประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนที่ส่งผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีผลการประเมินประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

10

5

5 1 การเติบโตของบริษัทอยางตอเน��อง
การใชทรัพยากรและการจัดการสิ�งแวดลอม 6
2 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
การตอตานการทุจริต 9 3 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 7
หารความสัมพันธคูคา
4 การบริ
และหวงโซอุปทาน
8 การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
10 นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทำงาน

4
3
2
1
1

2

3

4

ความสำคัญตอบริษัท

5

โดยบริษัทได้กำ�หนดเป้าหมายในการบรรลุตามแผนงาน “Good Man Good Job” หรือ “คนดี งานดี” ต่อเนื่องกันมาถึง 4 ปี
เริม่ ตัง้ แต่ปี 2559-2561 เพือ่ ตอบสนองใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเติบโตของบริษทั อย่างยัง่ ยืน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2562 นี้ ยังคงต่อยอดจากกลยุทธ์เดิมอีกหนึ่งปี โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัทต่อไป

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานกับ

ผู้มีส่วนได้เสีย

11
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การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำ�เนินธุรกิจที่คำ�นึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของบริษัททุกกลุ่ม โดยได้คำ�นึงถึง
ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จึงมีกระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้างความผูกพันและตอบสนองความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

1) ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน - ราคาหลักทรัพย์มีมูลค่าสูงขึ้น
- มีการจ่ายเงินปันผลที่ดี
- บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตลอดจน
ดำ�เนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณะ และไม่ดำ�เนินการใดๆ ที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2) พนักงาน

- การได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม
และเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน
- ความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการ
ทำ�งาน
- มีสวัสดิการในการทำ�งานที่ดี
- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ทำ�งาน

3) ลูกค้า

- ได้รับผลงานที่มีคุณภาพตามข้อตกลงที่ได้กำ�หนด
ไว้ในสัญญา
- ได้รับผลงานตรงตามกำ�หนดเวลาที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญา
- ได้รับผลงานที่ดีภายใต้งบประมาณที่กำ�หนดไว้

4) คู่ค้า

- เปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายเข้ามาเสนอราคางาน
ราคาขายกับบริษัทด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย
- การเป็นพันธมิตรที่ดีและมีความสัมพันธ์ใน
ระยะยาว
- การชำ�ระเงินที่ตรงตามกำ�หนดเวลา

5) คู่แข่ง

- การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี
- ดำ�เนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม

- บริษัทมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนซึ่ง
สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษัท
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีการ
วัดผลโดยการใช้ Balance Scorecard
- มีการจัดสวัสดิการของพนักงาน อาทิ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม,
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
- มีแผนการอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของพนักงาน
- มีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง
การสรรหาว่าจ้างซึ่งบริษัทจะยึดหลักจริยธรรม
ในการสรรหาว่าจ้างโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ
โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่
รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป
- ส่งมอบผลงานและบริการที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานและมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐาน
การก่อสร้างให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ส่งมอบผลงานตรงตามเวลาที่ได้ระบุไว้ใน
สัญญา
- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
- มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความ
เป็นธรรม จัดให้มีการคัดเลือกคู่ค้าที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าที่สุจริต
- จัดทำ�รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- บริษทั มุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาความรูร้ ว่ มกับคูค่ า้
และรักษาสัมพันธภาพทีด่ ี กำ�หนดวัตถุประสงค์
ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการ
ที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน
- จ่ายเงินให้กับคู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขการ
ชำ�ระเงินที่ตกลงกันไว้
- ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง
- ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำ�ลายชื่อเสียง
แก่คู่แข่งทางการค้า

การสื่อสารและช่องทาง
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
ตามมาตรฐาน AGM
Checklist
- จัดการประชุมนักวิเคราะห์
- รายงานประจำ�ปี,
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
แบบ 56-1
- เว็บไซต์ของบริษัท
- การประชุมพนักงานและ
ประชุมย่อยของส่วนงาน
- ช่องทางการแสดงความคิดเห็น
และร้องเรียน
- กิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงาน
ของบริษัท

- การเข้าร่วมประชุมกับลูกค้า
(เจ้าของโครงการ)
- การเข้าตรวจความเรียบร้อย
ของไซต์งานก่อสร้างของ
ผู้บริหารบริษัท
- การจัดประชุมพบปะกัน
ระหว่างคู่ค้ากับผู้บริหาร
ของบริษัท
- www.synteccon.com
- สายด่วนรับข้อร้องเรียน
โทร. 0 2381 2790
- อีเมล์ legal@synteccon.com

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

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

6) เจ้าหนี้

- การมีวินัยทางการเงินและความสามารถในการ
ชำ�ระหนี้

7) ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม

- ดำ�เนินการก่อสร้างด้วยความปลอด
ภัยและส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
- มีการป้องกันหรือลดมลภาวะที่เกิดจาก
การดำ�เนินการก่อสร้าง
- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
- ชำ�ระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
- ในการชำ�ระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความ
รับผิดชอบในหลักประกันหรือการค้ำ�ประกัน
ต่างๆ บริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ
ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- เมื่อมีเหตุการณ์สำ�คัญที่ส่งผลต่อสถานะ
ทางการเงินและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำ�ระ
บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมหาวิธี
ป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้กำ�หนด
อย่างเคร่งครัด
- มีนโยบายในการก่อสร้างที่คำ�นึงถึงชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ดำ�เนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุม
การดำ�เนินงานและการปล่อยของเสียให้อยู่ใน
เกณฑ์ค่ามาตรฐาน
- สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างเสมอ
- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมขน
รอบพื้นที่โครงการเพื่อหาแนวทางในการ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึง
ดำ�เนินการแก้ไขข้อร้องเรียน เมื่อได้รับ
การแจ้งปัญหาจากชุมชน

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

- สายด่วนรับข้อร้องเรียน
โทร. 0 2381 2790
- อีเมล์
- legal@synteccon.com
- compliance@synteccon.
com

13

14

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะบริษัท
ตระหนักถึงความสำ�คัญของธรรมาภิบาลและเชื่อมั่นว่า “ธรรมาภิบาลที่ดี” จะเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ประสบความสำ�เร็จ อีกทั้งการที่บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้นั้น จะสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะนำ�ไปสู่การเจริญเติบโตของบริษัทอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษั ท มี บ ทบาทและหน้ า ที่ ใ นการเป็ น ผู้ นำ �ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การบริ ห าร กำ �หนดเป้ า หมาย กลยุ ท ธ์
นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ และกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยมีการ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการทุกคนยึดถือความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และตระหนักว่ามีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
เจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเข้ามาทำ�หน้าที่แทน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้ยึดถือหลักการ 4 ประการ
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันเวลา

โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลในแต่ละด้านตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ก่อนทีจ่ ะนำ�เสนอ
ประเด็นและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาตามลำ�ดับ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวนทั้งสิ้น 8 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

คณะกรรมการ
อิสระ

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร

จำ�นวน 5 ท่าน
หรือร้อยละ 62.5

จำ�นวน 3 ท่าน
หรือร้อยละ 37.5

และเป็น

กรรมการ
สุภาพสตรี

กรรมการ
ที่แต่งตั้ง
ระหว่างปีโดย
คณะกรรมการ

จำ�นวน 2 ท่าน
หรือร้อยละ 25.0

ไม่มี
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คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 ท่าน มีความรู้และมีประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน และขับเคลื่อน
บริษัทให้เติบโตและบรรลุเป้าหมายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ผลการดำ�เนินงานในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ รวมถึงให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน โดยในปี 2562
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการจัดประชุมเพื่อกำ�กับดูแลและติดตามการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
8 ท่าน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
3 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
5 ท่าน

จัดประชุม 13 ครั้ง

จัดประชุม 7 ครั้ง

จัดประชุม 4 ครั้ง
(ทุกไตรมาส)

จัดประชุม 4 ครั้ง

นอกจากนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังมีการดำ�เนินการในเรื่องสำ�คัญ สรุปได้ดังนี้

โครงสร้างองค์กรใหม่

เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

ติดตามและตรวจสอบความเสีย่ งด้านกฎระเบียบและกฎหมาย รวมถึงกฎเกณฑ์
ของ CAC ที่บริษัทได้เป็นสมาชิก โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

ปรับปรุงนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

แก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องแผนดำ�เนินงานของบริษัท และกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มี “นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว รวมถึงมี
การทบทวนเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
แผนการดำ�เนินงาน และกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของ
บริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการเรียบร้อยแล้ว และได้อนุมัติให้คงใช้ฉบับ
ปรับปรุง ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
ทั้งนี้ บริษัทได้ทำ�การเผยแพร่ “นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการ” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ไว้ที่เว็บไซต์ของ
บริษัทเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมทั้งมีการสื่อสาร
ภายในบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
มีความเข้าใจและนำ�ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม อย่ า งครบถ้ ว นตามนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ 1)สิทธิของผู้ถือหุ้น 2)การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3)บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4)การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5)ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงาน
ประจำ�ปี หมวดการกำ�กับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริ ษั ท มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้ กำ � หนดให้ มี
“จรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท รวมถึงกำ�หนดให้จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นข้อ
พึงปฏิบตั ิในการทำ�งานเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารถื อ เป็ น ผู้ นำ � องค์ กรที่ เ ป็ น
แบบอย่างในการนำ�นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาดำ�เนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption:
CAC) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และภายหลังจากที่ได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วนั้น บริษัทมีการจัดทำ�แผนพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตของบริษัทควบคู่
ไปด้วย และเพื่อเป็นการยืนยันปณิธานในการต่อต้านทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง ได้
ประกาศให้นโยบายดังกล่าวบรรจุอยู่ ในจรรยาบรรณธุรกิจ

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2559 เป็นต้นมา โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชั่นอีก 3 นโยบาย ได้แก่ (1)นโยบายการรับ
การให้ของขวัญ ของกำ�นัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์
อื่ น ใด (2)นโยบายการบริ จาคเพื่ อ การกุ ศลและการให้ เงิ น
สนับสนุน และ (3)นโยบายการช่วยเหลือทางการเมือง นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง ดำ � เนิ น การแจ้ ง ไปยั ง คู่ ค้ า และให้ ล งนามรั บ ทราบ
นโยบายดังกล่าวอีกด้วย
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จากการที่ บ ริ ษั ท มี การดำ � เนิ น การตามนโยบายที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม จึงส่งผลให้เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการ
CAC มีมติให้การรับรองบริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวัน
ที่คณะกรรมการ CAC ให้การรับรอง

นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคงเจตนารมณ์ทชี่ ดั เจนในการดำ�เนิน
ธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยในวันที่ 1
มกราคม 2561 บริษทั ได้มกี ารประกาศนโยบาย “No Gift Policy”
อย่างเป็นทางการ โดยการขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าของ
บริษัท เกี่ยวกับการ “งดรับ ของขวัญ ของกำ�นัล การจัดเลี้ยง
หรือประโยชน์อนื่ ใด ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล” และยังรณรงค์
ให้ทุกฝ่าย “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำ�อวยพร” อีกด้วย

การสื่อสารและให้ความรู้ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1. เผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์กลาง สื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเพื่อ
ตอบข้อซักถามต่างๆ และย้ำ�เตือนท้ายการอบรมหลัก
สูตรปกติ
2. สือ่ สารให้พนักงานใหม่รบั ทราบผ่านการปฐมนิเทศพร้อม
ระบุรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือพนักงาน
3. อบรมให้พนักงานที่อยู่ประจำ�ไซต์งานก่อสร้างโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในทำ�การ Site Visit
4. เผยแพร่ ให้บุคคลภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์
บริษัท
5. สือ่ สารให้คคู่ า้ รับทราบผ่านจดหมายลงนามความร่วมมือ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน
$

ผู้รับแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายกฎหมาย
เลขานุการบริษัท
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือส่งอีเมล์ ไปยังส่วนงานที่
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม เช่น การกระทำ�ผิดหรือแนว
ทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น, ผลกระทบแก่
สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม, ความเสียหายจากการก่อสร้าง
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามจาก ผู้บริหาร
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ทางอีเมล์
auditcommittee@synteccon.com
legal@synteccon.com
rattapaweel@synteccon.com
compliance@synteccon.com
hrd@synteccon.com
internalaudit@synteccon.com

ทางโทรศัพท์
0-2381-6333 ต่อ 5940
0-2381-6333 ต่อ 5922
0-2381-6333 ต่อ 5941
0-2711-7423
0-2381-6333 ต่อ 5151
0-2381-6333 ต่อ 5940

ทางไปรษณีย์
555/7-11 ซอยสุขุมวิท 63
(เอกมัย) ถนนสุขุมวิท
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
10110

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร

บริษทั ได้เล็งเห็นว่าการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมทัง้ นโยบายและระเบียบต่างๆ ของบริษทั ถือเป็นหัวใจสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปี 2562 ได้มีการ
ดำ�เนินการเพื่อส่งเสริมจริยธรรมภายในองค์กร สรุปได้ดังนี้
จัดพิมพ์และแจกจ่ายแผ่นพับและโปสเตอร์รณรงค์และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้กับไซต์งานก่อสร้าง
กำ�หนดให้พนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
ยอมรับบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
จัดส่งจดหมายแจ้งคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทราบนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงาน
ภายในสำ�นักงานใหญ่และไซต์งานก่อสร้าง
ทัง้ นี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจถือเป็นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งการกระทำ�ต่อไปนี้ถือเป็น
การทำ�ผิดจรรยาบรรณของบริษัท
1. ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
2. แนะนำ� ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริง ในกรณีมกี ารฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ
การกระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ให้ปฏิบตั ติ ามกระบวนการพิจารณาลงโทษตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้พนักงานที่ทำ�ผิดอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำ�นั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทยังคงไว้ซึ่งการดำ�เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร โดยรับงานก่อสร้างจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
ให้บริการตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ ในลักษณะที่เรียกว่า “จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” ซึ่งหมายรวมตั้งแต่งานขั้น
เตรียมการ งานเข็ม งานฐานราก งานระบบป้องกันดินทลาย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม
และงานวิศวกรรมระบบ ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องจักรกล งานสุขาภิบาล งานระบบลิฟท์ งานระบบเครื่องปรับอากาศ
และงานระบบอัตโนมัติต่างๆ ในตัวอาคาร เป็นต้น

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2562

รายได้จากการก่อสร้าง
รายได้จากการให้บริการ
ต้นทุนจากการก่อสร้าง
ต้นทุนจากการให้บริการ
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2561

7,921.61
461.41
7,024.56
366.22
378.43
247.26
0.18

6,789.35
419.76
5,757.50
276.10
755.75
590.84
0.39

2560
8,675.33
389.26
7,011.59
258.43
1,262.56
985.15
0.63

ผลการดำ�เนินงาน

สำ�หรับปี 2562 ที่ผ่านมานั้น บริษัทได้รับความไว้วางใจในการลงนามสัญญาก่อสร้างทั้งสิ้น 15 โครงการ คิดเป็นมูลค่า
โครงการทั้งสิ้น 6,083.09 ล้านบาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

แชปเตอร์วัน โฟลว์ บางโพ
เดอะเพรสซิเด้นท์ สุขุมวิท-สมุทรปราการ
โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สกลนคร
เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
โรงพยาบาลวิมุต
สนง. บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ปรับปรุงบริเวณจอดรถรับส่งและก่อสร้างทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร รพ. สมิติเวช สุขุมวิท
รพ. ดับเบิลยูไอเอช อินเตอร์เนชั่นแนล
เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอมินอล 21 โคราช
นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา
สำ�นักงานขาย เดอะรูม สุขุมวิท 59
โนเบิล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42
สนง. ธนาคารออมสิน (งานเสาเข็ม)
โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอรี่บีช
แชปเตอร์ เจริญนคร ริเวอร์ไซต์

รวมจำ�นวน

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บจก. ชัยพัฒนาแลนด์
บจก. โรงงานน้ ำ�ตาลไทยรุ่งเรือง
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
บจก. โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ. สมิติเวช
บจก. ธนดล และ กชบูรณ์
บจก. สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์
บจก. เสนา เอชเอชพี
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์
บมจ. โนเบิล ดีเวลล็อปเม้นท์
บมจ. ธนาคารออมสิน
บจก. บุญโรจน์ก่อสร้าง
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

15

โครงการ

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

มูลค่าก่อสร้าง*
423.00
529.00
87.50
457.00
1,494.00
399.20
27.00
418.00
328.49
364.00
20.80
214.00
95.10
263.00
963.00

6,083.09
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายได้จากการก่อสร้างสำ�หรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งตามประเภทของการก่อสร้าง ดังนี้
ประเภท

2562

2561

อาคารที่พักอาศัย
อาคารสำ�นักงาน/อาคารพาณิชย์
สถาบัน
โรงแรม/รีสอร์ท
โรงงานอุตสาหกรรม
ศูนย์การค้า/ชอปปิงมอลล์

ล้านบาท
4,351.02
1,002.08
1,337.47
303.44
378.85
548.75

%
54.93
12.65
16.88
3.83
4.78
6.93

ล้านบาท
4,759.59
714.99
210.42
354.76
167.58
582.01

%
70.10
10.53
3.10
5.23
2.47
8.57

รายได้รวมจากงานเอกชน

7,910.45

99.86

6,789.35

100.00

11.16

0.14

-

-

7,921.61

100.00

6,789.35

100.00

โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
รายได้รวมจากงานรัฐบาล

รายได้รวมจากการก่อสร้าง
สำ�หรับรายได้จากการก่อสร้างปี 2562 เท่ากับ 7,910.45
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ1,132.26 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 16.68 โดยบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก
ลูกค้าที่เป็นงานของภาคเอกชนร้อยละ 99.86 ของรายได้
จากการก่อสร้างทั้งหมด และงานของภาครัฐบาลร้อยละ 0.14
แม้ ว่ า บริ ษั ท จะมี การรั บ งานจากภาคเอกชนเป็ น ส่ ว นมาก
แต่ บ ริ ษั ท จะเลื อ กรั บ งานของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เป็นหลัก และยังเลือกรับงานจากบริษัทจำ�กัดที่มี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคงด้วยเช่นกัน

การดำ�เนินการด้านภาษีอากร

บริษัทได้มีการกำ�หนดนโยบายด้านภาษี และกำ�กับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินและภาษีตอ่ ภาครัฐและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย อีกทัง้
บริ ษั ท ยั ง มุ่ ง เน้ น ให้ มี การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ
การพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบด้านสังคมอย่างเต็มที่ เพราะ
บริษัทเชื่อว่าความรับผิดชอบด้านภาษีที่ดี จะสามารถเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมโดยรวมของ
ประเทศได้อย่างดีในอนาคต
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ ในปี 2562 มีจ�ำ นวน 131.17 ล้านบาท
ลดลง 33.74 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 20.46 ปี 2561
มีจำ�นวน 164.91 ล้านบาท การลดลงของภาษีเงินได้เป็นผล
มาจากกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานประจำ�ปีที่ลดลง

ปัจจัยความเสี่ยงด้านภาษี

บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งด้านภาษีทอี่ าจมีผลกระทบ
ต่อบริษัททั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน จึงจัดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. บุ ค ลากรมี ก ารตี ค วามข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บ
ด้านภาษีอากรที่ไม่ถูกต้อง
2. บุคลากรไม่มีการศึกษาหาข้อมูลทางด้านภาษีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเสมอ
จึ ง ได้ มี ก ารวางแผนบริ ห ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ
พร้ อ มทั้ ง ออกแบบการปฏิ บั ติ ง านและการควบคุ ม ภายใน
ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีให้แก่พนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินการด้านภาษี เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
3. วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งทางด้ า นภาษี
โดยจัดให้มีการ
3.1 วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านภาษีหากมีการเปลี่ยน
แปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อที่บริษัท
จะได้ท�ำ การวางแผนรองรับผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
กับบริษัทได้
3.2 ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จะประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่สรรพากรเพื่อ
ขอคำ�แนะนำ�

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤต

บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสีย่ งและการจัดการภาวะวิกฤตว่าเป็นเครือ่ งมือพืน้ ฐานในการดำ�เนินงาน
เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ หากบริษัทตระหนักในเรื่อง
ดังกล่าวและมีแผนจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และนำ�พาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อีกด้วย
คณะกรรมการบริษทั จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมาตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รองรับ
ภารกิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำ�หนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท การกำ�หนดความเสี่ยง
การเตือนภัยล่วงหน้า การกำ�หนดมาตรการป้องกัน การจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการทบทวนและสร้างเครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งกำ�กับดูแล ติดตามให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำ�หนด

องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
- เห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ตรวจสอบว่าระบบบริหารความเสี่ยง
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ที่กำ�หนด

- จัดทำ�นโยบายและหลักเกณฑ์ในการ
บริหารความเสี่ยง

ส่วนงานตรวจสอบภายใน

- กำ�กับดูแลความมีประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงโดย
การติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- ตรวจทานประสิทธิผลของผลการ
ควบคุมภายในผ่านการตรวจสอบ
ภายในประจำ�ปีรวมทั้งติดตามและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

- สอบทานความเสี่ยงและแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง

ทุกฝ่ายงาน
- ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตนเอง รวมทั้งกำ�หนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง ติดตามและ
รายงานผล

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และเป็นพื้นฐานสำ�คัญที่ช่วยให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต่ งั้ เป้าหมายไว้ โดยกำ�หนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดทำ�แผนธุรกิจประจำ�ปี ซึง่ บริษทั
จะดำ�เนินธุรกิจภายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนเป็นเจ้าของความเสีย่ ง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการระบุ
และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำ�หนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารประชุมร่วมกัน 4 ครัง้ เพือ่ กำ�หนดกรอบการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษทั การเตือนภัยล่วงหน้า การกำ�หนดมาตรการป้องกันตลอดจนการทบทวนและสร้างเครือ่ งมือการบริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี้
บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
(3) ความเสีย่ งด้านการเงิน (4) ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (5) ความเสีย่ งด้านสังคมและ/หรือสิง่ แวดล้อม (6) ความเสีย่ งเกิดใหม่

ปัจจัยความเสี่ยง

ทั้งนี้รายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยงอ้างอิงไปยังรายงานประจำ�ปี 2562

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

ธุรกิจก่อสร้างถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ดังนั้น คู่ค้าหลักของบริษัทจึงเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป
โดยเฉพาะบริษัทชั้นนำ�ของประเทศที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริษัทจำ�กัดที่มีชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินมั่นคง รวมถึงงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ ซึ่งบริษัทจะดำ�เนินการก่อสร้างตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงทำ�สัญญา
กันไว้กับลูกค้าของบริษัท

23

24

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นหน้าที่สำ�คัญของบริษัทในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าคือการก่อสร้างที่มี
คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
สำ�หรับแนวทางสำ�คัญที่บริษัทนำ�มาใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามีด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ การก่อสร้างที่มีคุณภาพ,
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารเวลา

การก่อสร้าง
ที่มีคุณภาพ

การควบคุม
ค่าใช้จ่าย

การบริหาร
เวลา

การบริหาร
ความสัมพันธ์
กับลูกค้า

การก่อสร้างที่มีคุณภาพ บริษัทมุ่งเน้นการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงมีการนำ�เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงานตรงตามความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
การควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัทจะบริหารต้นทุนการก่อสร้างอย่างเหมาะสม เป็นไปตามแผนงานที่ลูกค้าวางไว้ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถแข่งขันในธุรกิจได้
การบริหารเวลา บริษัทจะส่งมอบงานให้กับลูกค้าตรงตามแผนงานที่กำ�หนดไว้ในสัญญาการว่าจ้าง

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินการอย่างดีทสี่ ดุ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ บริษทั มีการตรวจสอบคุณภาพของผลงาน
ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดอย่างเสมอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับผลงาน และการบริการของบริษัทผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้เต็มที่ นอกจากนี้ยังกำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ�ความลับของ
ลูกค้าไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบเพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำ�คัญ

การประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า

บริษทั จัดให้มกี ารประเมินความพึงพอใจของเจ้าของโครงการทีว่ า่ จ้างให้บริษทั ดำ�เนินการก่อสร้าง โดยได้ก�ำ หนดเป้าหมาย
ของคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าต้องไม่ต่ ำ�กว่า 3 คะแนน ทั้งนี้การทำ�แบบประเมินดังกล่าวเพื่อที่บริษัทจะได้รับทราบถึงประเด็น
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำ�เนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มรับงานจนกระทั่งส่งมอบงานให้ลูกค้าเพื่อนำ�มาวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อม
กำ�หนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งการวัดระดับความพึงพอใจจะจัดทำ�ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมิถุนายนและ
ธันวาคมของทุกปี

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ตารางแสดงระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจำ�ปี 2562

หัวข้อการประเมิน
1. การประเมินขณะกำ�ลังดำ�เนินงานก่อสร้าง
1) ความพร้อมของบุคลากรในการทำ�งาน
2) ความพร้อมของเครื่องจักรในการทำ�งาน
3) ความพร้อมของวัสดุในการทำ�งาน
4) ความปลอดภัยในการก่อสร้าง
4.1) การคลุมอาคาร, แผง Protection
4.2) การป้องกันการตกจากที่สูง, ราวกันตก
5) สภาพแวดล้อมในการก่อสร้าง
5.1) การควบคุมเสียงไม่ให้เกินมาตรฐานที่ยอมให้ได้
5.2) การควบคุมฝุ่นไม่ให้เกินมาตรฐานที่ยอมให้ได้
5.3) ความสะอาดในพื้นที่หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ย
2. การประเมินเมื่อการดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
1) การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานงาน
2) วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างถูกต้องตามข้อกำ�หนด
3) ส่งมอบงานตรงตามกำ�หนดสัญญา
4) มีการตรวจสอบผลงานให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
5) ความพึงพอใจในผลงานที่ส่งมอบ
คะแนนเฉลี่ย
3. การประเมินภายหลังการส่งมอบงานแล้ว (อยู่ในช่วงรับประกันผลงาน)
1) มีการดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขงานตามกำ�หนดเวลา
2) มีการติดตามสอบถามการใช้สิ่งก่อสร้างที่ส่งมอบ
คะแนนเฉลี่ย

รอบมิถุนายน 62

รอบธันวาคม 62

*จำ�นวนผู้
ประเมิน

คะแนน

*จำ�นวนผู้
ประเมิน
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32
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3.1
3.1
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23
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3.1
3.1
3.0
3.13
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17
17
17
17

3.4
3.4
2.7
2.9
2.9
3.06

12
12
12
11
11

3.1
3.3
3.1
3.0
3.1
3.10

7
7

2.8
3.0
2.90

8
7

2.9
3.2
3.05

หมายเหตุ : จำ�นวนผู้ประเมิน หมายถึง จำ�นวนเจ้าของโครงการที่มีสถานะของการก่อสร้างแตกต่างกันไป ตามความคืบหน้าของงานในช่วงเวลานั้นๆ

การให้ความหมายของระดับความพึงพอใจของลูกค้า

ระดับความพึงพอใจ 4.0 - 3.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษามาตรฐานไว้
ระดับความพึงพอใจ 3.0 - 2.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงการทำ�งาน
ระดับความพึงพอใจ 2.0 - 1.1 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ต่ ำ�กว่าที่กำ�หนดต้องปรับปรุงการทำ�งานอีกมาก
ระดับความพึงพอใจ 1.0 - 0.0 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์ขั้นวิกฤติต้องเปลี่ยนแปลงระบบทำ�งานใหม่

จากตารางแสดงการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าประจำ�ปี 2562 ในรอบเดือนมิถุนายน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการ
ประเมินขณะดำ�เนินการก่อสร้างอยู่ที่ 3.04 การประเมินเมื่อการดำ�เนินการก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ที่ 3.06 และการประเมินภายหลัง
ส่งมอบงานแล้ว(อยู่ในช่วงรับประกันผลงาน)อยู่ที่ 2.90 ซึ่งคะแนนความพึงพอใจที่บริษัทได้รับนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษามาตรฐาน
ไว้ ทั้งนี้บริษัทได้นำ�ข้อเสนอแนะ ข้อติชมต่างๆ จากเจ้าของโครงการที่ทำ�การประเมิน ยกตัวอย่างเช่น ควรมีการปรับปรุงเรื่องความ
สะอาดในโครงการ และความเรียบร้อยเป็นระเบียบในการกองวัสดุที่ใช้ ยังคงใช้งานต่อ และที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ควรกวดขันเรือ่ งความ
ปลอดภัยในหน่วยงานให้เข้มงวด เป็นต้น และในการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าในรอบเดือนธันวาคมจะเห็นได้ว่าความ
พึงพอใจของเจ้าของโครงการเฉลี่ยอยู่ที่ 3.05 ซึ่งมากกว่าการประเมินในรอบเดือนมิถุนายน เนื่องจากบริษัทได้ทำ�การปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่เจ้าของโครงการได้ทำ�การเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน

คู่ค้าทางธุรกิจถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยจะมีหลากหลายตามลักษณะของสินค้าและบริการ
ซึง่ จะเข้ามาสนับสนุนด้านการจัดหาสินค้าและบริการทีจ่ �ำ เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษทั ดังนัน้ คูค่ า้
จึงถือว่าเป็นกลไกที่สำ�คัญที่จะทำ�ให้บริษัทประสบความสำ�เร็จและดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและสร้างความพอใจอย่างสูงสุดให้แก่
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี
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การบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษทั ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพของสินค้า บริการ ราคา และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคูค่ า้ และบริษทั จึงมีมาตรการบริหาร
จัดการคู่ค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ�หนด มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส
ยึดหลักธรรมาภิบาล ความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการ
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดทำ�ทะเบียนคู่ค้า เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพที่จะร่วมทำ�ธุรกิจกับบริษัท และมีการติดตาม
ประเมินผลงานทางด้านความพร้อมของสินค้าและบริการ การขนส่ง มาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงด้านอาชีวอนามัย สังคม
สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมด้วย

การบริหารจัดการความเสี่ยงคู่ค้า

บริ ษั ท มี การกำ � หนดมาตรการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากคู่ ค้ า ที่ อาจส่ ง ผลต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการดำ� เนิ น งานของบริ ษั ท
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ปัจจัยความเสี่ยง
การผิดนัดส่งมอบสินค้าและบริการ

ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า

ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม

การสมรู้ร่วมคิดและฮั้วราคา

ด้านเศรษฐกิจ
และธรรมาภิบาล

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ด้านสังคม
และเศรษฐกิจ

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดการ
- กำ�หนดให้คู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบ
งานล่าช้า
- เอกสารทะเบียนการค้า เอกสารด้านภาษี เอกสารการรับรองสินค้าและ
ด้านสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแสดงผลงานของคู่ค้า
- ตรวจสอบประวัติการทำ�งานจากลูกค้าเดิมของคู่ค้า
- แบบประเมินคุณสมบัติของคู่ค้าซึ่งคู่ค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง
- ตรวจสอบรายชื่อของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของคู่ค้าที่เข้าร่วมเสนอ
ราคา
- คัดเลือกคู่ค้าที่ให้ความสำ�คัญกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำ�งานของพนักงาน เช่น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงาน
ต่างๆ ของทางการ

เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ
จัดจ้างของบริษัท ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ซือ่ สัตย์ สุจริต และโปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์ของบริษทั เป็นที่
ตัง้ พร้อมทัง้ ให้ความเป็นธรรมต่อคูค่ า้ ทุกราย บริษทั จึงกำ�หนด
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
1. คู่ค้าทุกรายจะต้องทำ�การเสนอราคาสินค้าและ
บริการ หลังจากนัน้ ทางบริษทั จะพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติ
และราคาที่เหมาะสม
2. ความสัมพันธ์กบั คูค่ า้ ต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค
ไม่เรียกร้องประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด ต้องวางตัวเป็น
กลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้า จนทำ�ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่
อาจทำ�ให้ขาดความโปร่งใสและยุติธรรม และต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. พนั ก งานของบริ ษั ท ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน
กระบวนการจัดหาคูค่ า้ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ตัวเอง เช่น พ่อ แม่
พี่ น้อง คู่สมรส เป็นต้น และต้องปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์
4. รักษาข้อมูลต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้คู่ค้ารายอื่นทราบ รวมทั้งไม่
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างให้กบั คูค่ า้
เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี �ำ นาจ และให้เป็นไปตามนโยบาย
การเปิดเผยข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับ

5. มีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้พนักงานดำ�เนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและวิธีปฏิบัติและจรรยาบรรณธุรกิจ
6. การดำ�เนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้า หรือ
บริการต้องกระทำ�ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้
มั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับถูกต้องตรงตามข้อกำ�หนด
ต่ า งๆ ในสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ เช่ น
คุณสมบัติ ปริมาณ คุณภาพ ราคา เงื่อนไขการชำ�ระเงิน
และระยะเวลาการส่งมอบ เป็นต้น
การส่งเสริมความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นให้กับคู่ค้า
บริษทั มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
โดยจะไม่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน รวมถึงการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบไม่วา่ จะเป็นการดำ�เนินธุรกิจกับภาครัฐ
หรือภาคเอกชน
นอกจากนี้บริษัทมีความตระหนักและให้ความสำ�คัญ
กับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงส่งเสริมความ
ตระหนักให้กับคู่ค้าของบริษัท โดยมีการแจ้งให้คู่ค้าลงนาม
รั บ ทราบและให้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวนโยบายการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น การให้ การรับของขวัญ ของกำ�นัล
ของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งบริษัทห้ามบุคลากรของบริษัท
ให้หรือรับของขวัญ ของกำ�นัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดและ
การเลี้ยงรับรองที่อาจสื่อได้ว่าเป็นไปในลักษณะการให้สินบน
หรือคอร์รัปชั่น

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การให้หรือรับของขวัญ ของกำ�นัลซึ่งเป็นการให้
ตามธรรมเนียมประเพณี ตามเทศกาล หรือขนบธรรมเนียมใน
แต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สามารถกระทำ�ได้

นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

บริ ษั ท ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการสร้ า งนวั ต กรรมองค์ กร
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อการทำ�งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึง
มีแนวคิดในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเวทีให้กับ
พนักงานได้นำ�เสนอ และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
การทำ�งาน เพื่อสร้างศักยภาพขององค์กรให้พร้อมแข่งขันใน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2562 ทางบริษัทยังคงต้องการสานต่อโครงการ
นวัตกรรมทั้งรูปแบบของการสร้างกระบวนการ เทคโนโลยี
หรือสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะกำ�หนดหัวข้อเพื่อ
เป็ น การตี ก รอบความคิ ด ให้ มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น
สร้างการแข่งขันที่เสมอภาค และไม่ซ้ำ�ซ้อนกับเรื่องเดิมที่
เคยทำ�มา ทัง้ นี้ สิง่ ประดิษฐ์ตอ้ งสามารถนำ�มาใช้ในการทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพของบริษทั ให้พร้อม
แข่งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะการนำ�พาธุรกิจ
ก่อสร้างไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดดในโลกยุคดิจติ ลั

พญานาคยิงปูน (รางวัลชนะเลิศ Gold)
แนวความคิด คือ เทคอนกรีตเสาทุกครั้งต้องใช้ Tower Crane หิ้ว Bucket ปูนจากข้างล่างขึ้นไปยังตำ�แหน่งที่เทข้างบน
ต้องใช้เวลามากถึงแล้วเสร็จ จึงได้เกิดแนวความคิดจากกรณีเทคอนกรีตพื้นใช้แมงมุมเป็นตัวช่วย จนนำ�ไปสู่ชิ้นงานที่ใช้ในลักษณะ
เดียวกันกับแมงมุม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
1. เป็นตัวนำ�ส่งคอนกรีตส่วนบนของอาคาร
2. ลดค่ า เช่ า ซื้ อ เครื่ อ งจั กรที่ จ ะนำ � ส่ ง คอนกรี ต ส่ ว นบน
อาคาร
3. เป็นตัวช่วยในการทำ�งานได้สะดวกรวดเร็ว
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ลดระยะเวลาในการนำ�ส่งคอนกรีต
2. ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าซื้อเครื่องจักร
3. ลดความเสี่ยงและอันตรายต่อตัวคนงาน ในการหิ้ว
BUCKET ปูน
4. ลดของเสีย การร่วงหล่นของคอนกรีตในระหว่างทางยก
5. ลดความเสียหายต่อหน้างาน ไม่สกปรก ไม่กีดขวาง
การทำ�งานของการทำ�งานด้านอื่นๆ
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นวัตกรรมที่ส่งผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
นวัตกรรมโปรแกรม GU
เนื่องจากการดำ�เนินงานก่อสร้างในทุกโครงการ อาจมีงานบางจุดที่ ไม่เรียบร้อยต้องดำ�เนินการแก้ไข แต่อาจ
เกิดปัญหาแก้ไขงานไม่ตรงจุด ได้งานไม่ครบ และไม่ได้ตามเวลาที่กำ�หนด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
บริษัทจึงได้มีการพัฒนาโปรแกรม GU ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้าและ
ลูกค้าของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แก้ไขงาน Defect ตรงจุด
แม่นยำ�เพราะมีพิกัดที่ชัดเจน

มีปุ่มรายการสถานะต่างๆ
- จำ�นวนงานทั้งหมด
- จำ�นวนงานล่าช้า
- จำ�นวนงานรอตรวจสอบ
- จำ�นวนงานแล้วเสร็จ

มีรูปและรายละเอียดงาน
Defect ที่รอการแก้ไข

มีการแจ้งเตือนเมื่อมีการแก้ไขงาน
แล้วเสร็จและงานที่รอการแก้ไข

มีผู้รับผิดชอบทั้งคนทำ�และ
คนตรวจสอบ

เห็นรูปถ่ายก่อนแก้งานและ
ผลงานหลังแก้ที่แท้จริง

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ประโยชน์ทางธุรกิจและสังคมที่ได้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับ

- แก้ไขงาน Defect ได้ตรงตามจุด
- แก้ไขงานได้ครบและตรงตามเวลาที่กำ�หนด
- ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการแก้ไขงาน

- ผลงานที่ได้รับมีความเรียบร้อย
- เสร็จทันตามเวลาที่กำ�หนด

- ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในการดำ�เนินงานก่อสร้าง
- ลดการใช้กระดาษในการเขียนรายละเอียดงาน
Defect เพราะโปรแกรมระบุรายละเอียดได้

- ลดการใช้วัสดุที่ใช้ในการแก้ไขงาน Defect ซึ่ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
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การดำ�เนินงานด้านสังคม

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานด้านสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่า “เราคือส่วนหนึ่งของสังคม” ซึ่งการที่บริษัทจะสามารถดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จำ�เป็นที่
จะต้องคำ�นึงถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ดังนัน้ บริษทั จึงมีการกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนอีกด้วย

การเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำ�นึงถึงความแตกต่างในเรื่อง
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างตาม
กฎหมายแรงงานและตามข้อบังคับที่กำ�หนด สนับสนุนการจ้างงานของผู้พิการ รวมทั้งบริษัทไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้
แรงงานเด็ก

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีความจำ�เป็นที่
ต้องใช้แรงงานเป็นจำ�นวนมาก ทั้งนี้บริษัทมีการใช้แรงงาน
ก่ อ สร้ า งที่ เ ป็ น ของบริ ษั ท ส่ ว นหนึ่ ง และบางส่ ว นได้ ว่ า จ้ า ง
ผูร้ บั เหมาหรือคูค่ า้ ทีเ่ ป็นนายจ้างโดยตรงของแรงงาน ซึง่ บริษทั
มีการคัดกรอง ติดตามประเมินและตรวจสอบคู่ค้า เพื่อไม่ให้มี
การใช้แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานเด็ก โดยผูร้ บั เหมาหรือคูค่ า้
ที่จะขึ้นทะเบียนกับบริษัทต้องปฏิบัติดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวทีท่ �ำ งานในโครงการต้องเป็นแรงงาน
ที่เข้ามาทำ�งานอย่างถูกกฎหมาย
2. แรงงานต่างด้าวที่ทำ�งานต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
3. ผูร้ บั เหมาหรือคูค่ า้ ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวในความ
รับผิดชอบของตนเอง โดยแรงงานต่างด้าวต้องมีชื่อนายจ้าง
ตรงตามหลังบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต
4. ต้ อ งระบุ ชื่ อ โครงการที่ เ ข้ า ปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน หากไม่ครบถ้วนผูร้ บั เหมาหรือคูค่ า้ ต้องเร่งดำ�เนินการ
ติ ด ต่ อ ขยายพื้ น ที่ ก ารทำ � งานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลให้
ครบถ้วน
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การจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายการสรรหาว่าจ้างและจ่ายค่าตอบแทนโดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีการ
เลือกปฏิบัติหรือกีดกันอันเนื่องมาจากความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ
ความคิดเห็นทางการเมือง และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาส
ให้กับผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นราย ๆ ไป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานประจำ� จำ�นวนทั้งสิ้น 1,091 คน โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้
สายงาน
สำ�นักกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายก่อสร้าง 1
ฝ่ายก่อสร้าง 2
ฝ่ายก่อสร้าง 3
ฝ่ายก่อสร้าง 4
ฝ่ายประมาณราคาและประมูลงานและเทคนิควิศวกรรมและ BIM
ฝ่ายกำ�กับสัญญาและต้นทุน
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทำ�งาน/แคมป์พักคนงาน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ส่วนทรัพยากรบุคคล
ส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม
ส่วนบริหารระบบข้อมูล
ส่วนตรวจสอบภายใน
ส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ และนักลงทุนสัมพันธ์
ส่วนคลังเครื่องจักรและวัสดุ
ส่วนระบบวิศวกรรม

รวม
หมายเหตุ : จำ�นวนพนักงานข้างต้นเป็นพนักงานประจำ�ทั้งหมด และมีพนักงานรายวันอีกจำ�นวน 3,723 คน

จำ�นวนพนักงานบริษัท (คน)
20
220
125
144
118
71
16
46
21
7
33
15
8
20
6
8
4
2
77
130

1,091

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานประจำ�เพิ่มขึ้น ดังนี้
พนักงานใหม่ ปี 2562

เพศชาย 136 คน

เพศหญิง 19 คน

155 คน
ตารางข้อมูลพนักงานประจำ� แยกตามระดับงานและเพศ ณ 31 ธันวาคม 2562
ระดับของพนักงาน

เพศชาย
จำ�นวน

เพศหญิง
สัดส่วน

จำ�นวน

สัดส่วน

รวมจำ�นวน (คน)

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

2

0.23

0

0

1

871

100.00
79.84

220

100.00
20.16

1,091
100.00

ผู้พิการ

รวมพนักงานประจำ�ทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

ในปี 2562 บริษัทมีจำ�นวนพนักงานทั้งสิ้น 1,091 คน โดยแบ่งเป็นเพศชายจำ�นวน 871 คน เพศหญิงจำ�นวน 220 คน มีอัตรา
ส่วนเพศชายต่อเพศหญิงที่สัดส่วน 79.84 และ 20.16 ตามลำ�ดับ โดยที่พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างของบุคคล
ตารางแสดงจำ�นวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2562
ระดับของพนักงาน
ระดับบริหาร (สูง กลาง ต้น)
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ
ระดับสนับสนุน

รวมพนักงานลาออกทั้งสิ้น

เพศชาย
จำ�นวน

เพศหญิง
สัดส่วน

จำ�นวน

สัดส่วน

รวมจำ�นวน (คน)

12
68
65
6

7.95
45.03
43.05
3.97

16
10
4

53.33
33.33
13.34

12
84
75
10

151

100.00

30

100.00

181

จากตารางแสดงจำ�นวนพนักงานลาออก ณ 31 ธันวาคม 2562 พบว่ามีจำ�นวนพนักงานลาออกทั้งสิ้น 181 คน
และเป็นเพศชายจำ�นวน 151 คน และ เพศหญิง 30 คน
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และสำ�หรับนโยบายในการเลิกจ้างของบริษัทนั้น ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างโดยที่พนักงานไม่ได้กระทำ�ความผิดอันทำ�ให้บริษัท
มีสทิ ธิเลิกจ้างได้ทนั ที บริษทั จะบอกกล่าวการเลิกจ้างให้พนักงานทราบก่อนถึงกำ�หนดการจ่ายค่าจ้าง 1 งวดการจ่ายค่าจ้างหรืออย่างช้า
ในวันจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในงวดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป หรือหากบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานทำ�งานต่อไป
หลังจากการบอกเลิกจ้าง บริษัทจะจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับระยะเวลาที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะจ่าย
ค่าตอบแทนชดเชยให้ในอัตราเงินเดือนขั้นสุดท้ายและระยะเวลาการทำ�งานตามที่กฎหมายแรงงานกำ�หนดไว้ให้แก่พนักงาน

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน

นอกจากการจ้างงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมแล้วนั้น
บริษัทยังมีนโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
โดยพนั ก งานของบริ ษั ท จะได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป แบบ
ของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินกองทุน
สำ�รองเลีย้ งชีพ เป็นต้น และเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน บริษัทจึงนำ�ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) มาเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารการจ่ า ยค่ า ตอบแทนตามผลการ
เปรียบเทียบการจ่ายผลตอบแทนพนักงาน
จำ�นวนพนักงาน (คน)
ผลตอบแทน (บาท)

ปฏิบัติงานและจะนำ�ผลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลปีละ 2 ครั้ง
คือการประเมินผลกลางปีและปลายปี และการจ่ายค่าตอบ
แทนพนักงานนี้จะไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสเท่าเทียมกัน
โดยครอบคลุมถึงสตรี ผูพ้ กิ าร หรือกลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสอืน่ ๆ และ
ยังสอดคล้องกับแผนการดำ�เนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น
และระยะยาวอีกด้วย
2562

2561

1,091
997,251,120.74

1,127
1,011,748,901

2560
1,094
829,784,383

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุนซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลัก
ประกันให้แก่พนักงาน และครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ ใน 2562
มีพนักงานเป็นสมาชิกจำ�นวนทัง้ สิน้ 876 คน จากพนักงานทีม่ สี ทิ ธิตามข้อกำ�หนดในการสมัครกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ จำ�นวน 980 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.39
การส่งเงินสะสม (ลูกจ้าง) และเงินสมทบ (นายจ้าง) หลังจากทำ�งานครบ 1 ปี
อายุงาน
น้อยกว่า 3 ปี
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี
ครบ 5 ปี ขึ้นไป

อัตราสะสมส่วนของพนักงาน
100%
100%
100%

อัตราสมทบส่วนของบริษัท
ไม่มี
50%
100%

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานตามที่กฎหมาย
กำ�หนดและตามความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและเป็นการ
สร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานของพนักงาน อันนำ�ไปสู่
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสวัสดิการ
ของบริษัทมีดังต่อไปนี้
1. สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น
- กองทุนประกันสังคม
- การหยุดพักผ่อนประจำ�ปี
- การลาเพื่อรับราชการทหาร
- การลาคลอดบุตร

การลาคลอดและการกลับเข้าทำ�งานหลังคลอดปี 2562
มีพนักงานลาคลอดจำ�นวน 8 คน
กลับมาทำ�งานแล้ว

อยู่ระหว่างลา

คน

คน

6 2

ลาออก

-

2. สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น
- จัดให้มีห้องฟิตเนสสำ�หรับพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำ�ปี
- สวัสดิการด้านรักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม
และประกันอุบัติเหตุ
3. สวัสดิการด้านการเงิน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ อาทิ สวัสดิการช่วยงานแต่งพนักงาน สวัสดิการช่วยค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา
มารดา คู่สมรส และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
- สวัสดิการเงินกู้ ได้แก่ เงินกู้ช่วยเหลือครอบครัว และเงินกู้อื่นๆ
4. สวัสดิการความสุขด้านสังคม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
- พี่เลี้ยงในการสอนงานให้กับพนักงานใหม่
- กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ ำ�ดำ�หัวผู้ใหญ่
- งานเลีย้ งสังสรรค์ปีใหม่ ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2562 จัดขึน้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในงานประกวด
การแต่งกายภายใต้ธีมงาน “ สวย หรู ดู แพง ”
- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน ปีนี้มีการจัดสัมนาที่
จังหวัดนครนายก
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. สนับสนุนการทำ�กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกและคู่ค้า

นอกจากบริษัทจะสนับสนุนพนักงานให้มีการทำ�กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงานของบริษัทแล้วนั้น
บริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการทำ�กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย โดยในปี 2561 บริษัทได้
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ “TOA Cup 2018” โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันมาจากบริษัทชั้นนำ�ด้านงานรับเหมาก่อสร้างและ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการแข่งขันในปีนี้ทีมที่ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมของบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

พนักงานถือว่าเป็นหัวใจของการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั จึงให้ความสำ�คัญกับปัจจัยความสุขในการทำ�งานของพนักงาน โดยในปี
2562 นีบ้ ริษทั มีการจัดทำ�การประเมินความพึงพอใจของพนักงานทีม่ ตี อ่ บริษทั โดยบริษทั จะนำ�ผลประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
ไปวิเคราะห์เพือ่ พัฒนาความพึงพอใจของพนักงานทีม่ ตี อ่ บริษทั ต่อไป โดยบริษทั มีการประเมินใน 5 ด้านและมีคะแนนความพอใจ ดังนี้

โอกาสและ
ความก้าวหน้า

งาน

ผลตอบแทน

สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน

%

%

เพื่อนร่วมงาน

77 74 77 75 76
%

%

%

สำ�หรับปี 2562 ยังคงพบว่าคะแนนส่วนโอกาสและความก้าวหน้าเป็นส่วนที่ได้รับความพึงพอใจต่ำ�สุดเหมือนปีที่แล้ว
ซึ่งปีนี้ทางบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์การบริหารงานภายใน โดยเฉพาะส่วนพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ได้ทำ�การมุ่งเน้นโครงการ
“Rising The Star” ที่ให้หัวหน้าฝ่ายแต่ละแผนกได้คัดสรรพนักงานที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม โดยวัดจากคะแนนของการประเมิน KPIs
และประสิทธิภาพการทำ�งานส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้เลื่อนตำ�แหน่งงานที่สูงขึ้น ซึ่งหากพนักงานคนใดได้รับการคัดเลือกจากส่วน
พัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมแล้ว จะได้รบั การพิจารณาความรู้ ความสามารถว่าควรต้องเพิม่ เติมในด้านใดบ้าง โดยอิงตามความชำ�นาญ
เฉพาะด้านของแต่ละสายงาน เช่น คุณสมบัติของหัวหน้างาน ความรู้ในด้านการบริหาร หรือความรู้ด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น เพื่อ
สร้างให้พนักงานคนนัน้ มีความก้าวหน้าในอาชีพและตำ�แหน่งงานของตน ซึง่ โครงการนีก้ ย็ งั คงดำ�เนินการต่อเนือ่ งไปจนถึงสิน้ ปี 2563

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

ความปลอดภัยถือเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ สำ�หรับธุรกิจก่อสร้าง บริษทั จึงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพือ่ ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และควบคุมความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากการดำ�เนินงาน โดยได้กำ�หนดนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ดังนี้
1. บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ข้อกำ�หนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ความปลอดภัยในการทำ�งานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน อีกทั้งผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เป็นผู้นำ� สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำ�งานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำ�กับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
4. พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และข้อกำ�หนดต่างๆ
อย่างเคร่งครัด
5. ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. บริษัทจะสนับสนุนทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การดำ�เนินการตามระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีการดำ�เนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำ�เนินงานโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1. ความปลอดภัยด้านสถานที่
- ทำ�รั้วกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด
เพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขต
ก่อสร้าง
- มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และป้าย
ข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้ายสัญลักษณ์มี
ขนาดพอเหมาะและเห็นได้อย่างชัดเจน
รวมทั้งมีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย
- จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้าง
เพื่อเป็นการดูแลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ
ในเบื้องต้น

2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
- จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อม
ใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- มีการซักซ้อมรับเหตุฉุกเฉินใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงาน
เข้าใจในขั้นตอนการดำ�เนินงาน
เช่น การซักซ้อมการดับเพลิง
เป็นต้น

3. ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การแต่งกายของพนักงานต้องรัดกุมและ
สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
อย่างเหมาะสม เช่นหมวกนิรภัย เข็มขัด
นิรภัยสำ�หรับพนักงานที่ทำ�งานในที่สูง
เป็นต้น
- มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึง
กฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในการทำ�งาน

ป้ายความปลอดภัยต่างๆ ภายในโครงการก่อสร้าง
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นการง่ายต่อพนักงานในการเข้าใจถึงการใช้
อุปกรณ์เซฟตี้ต่าง ๆ ได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น บริษัทจึงผลิต
คูม่ อื ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เพือ่ ใช้ในการประชาสัมพันธ์
เรื่องความสำ�คัญด้านความปลอดภัยในการทำ�งานโดยสื่อสาร
ผ่านการวาดภาพ ตัวการ์ตนู สี ผลิตเป็นรูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก
กะทัดรัด พกพาได้สะดวก โดยมีเนื้อหามากมายดังต่อไปนี้
1. การตกจากที่สูง
2. อันตรายจากวัสดุตกหล่น
3. อันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมือ
4. อันตรายจากไฟฟ้า
5. การทำ�งานในสถานที่อับอากาศ
6. การรักษาความสะอาดและสุขาภิบาล
7. อันตรายจากสารเคมีอันตราย
8. อันตรายจากการเชื่อมตัด
9. 10 ประการเพื่อความปลอดภัย
10. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
บริษัทได้มีการจัดทำ� CD การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว
(Animation) ที่มองเห็นได้หลายมิติ ภาพมีความสมจริง โดย
ใช้ตวั การ์ตนู เป็นตัวเล่าเรือ่ ง มีสสี นั สนุก และง่ายต่อการจดจำ�
เพื่อแจกจ่ายให้พนักงานได้เห็นภาพ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

คู่มือขนาด 9x13 ซม.

สำ�นักงานภายในโครงการก่อสร้าง

ตารางแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากโครงการต่างๆ ภายในปี 2562
ประเภทอุบัติเหตุ
ชน เฉี่ยว กระแทก โดนบาดจากวัสดุทุกชนิด
วัสดุหล่นทับ
ถูกหนีบ หรือจับเข้าไว้ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้น
การพลัดตก
กระแสไฟฟ้า
สัมผัสสารพิษ / รังสีต่าง ๆ
สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ ำ�เกินไป
ออกแรงเกินกำ�ลัง
อุบัติเหตุอื่นๆ

รวม

จำ�นวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)
79
59
20
42
3
3
9
96

311

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
จากตารางแสดงสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุพบว่าในปี 2562 เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการก่อสร้างทัง้ สิน้ 311 ครัง้ ซึง่ ส่วนมากอุบตั เิ หตุ
ที่เกิดจะเป็นเหตุการณ์เล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงที่จะก่อให้เกิดการหยุดชะงัก หรือปิดไซต์งานก่อสร้าง ทั้งนี้ บริษัท
พยายามป้องกันและเน้นย้ำ�แนวทางปฏิบัติการทำ�งานที่ปลอดภัยอย่างเสมอ โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพแจ้งแผน
ปฏิบตั งิ าน ชีแ้ จงจุดเสีย่ ง ติดป้ายกำ�กับหรืออันตรายแก่พนักงานก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ านในแต่ละวัน เพือ่ ลดจำ�นวนครัง้ ของการเกิดอุบตั เิ หตุ
และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของชีวิตพนักงานทุกคน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง

นอกจากบริษัทจะตระหนักถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานแล้วนั้น บริษัทยังเห็นความ
สำ�คัญในการส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนงานก่อสร้าง โดยในปี 2561 นี้บริษัทได้มุ่งเน้นที่การสร้างสถานที่พัก
อาศัย (Camp) ของแรงงานรายวัน ให้มีความคงทนแข็งแรง มีความสะดวกสบายในการพักอาศัย นอกจากนั้นบริษัทยังมีการดำ�เนิน
การเพื่อมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายในบ้านพักคนงาน ดังนี้
- มีการจัดทำ�บัญชีรายชือ่ คนงานทีพ่ กั อาศัยในแต่ละห้องพัก เพือ่ ดูแลความเป็นอยูแ่ ละความเรียบร้อยของ คนงานก่อสร้าง
- สร้างห้องอาบน้ำ�และห้องน้ำ�แยกชายหญิงออกจากกัน
- จัดให้มีพ่อบ้านคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านพักคนงาน
- ติดตั้งป้ายประกาศกฎระเบียบในการอยู่อาศัยร่วมกัน
- ตรวจสอบถังดับเพลิงเป็นประจำ�อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงมีการอบรมการใช้ถังดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับคนงาน
- ฉีดพ่นกำ�จัดยุงและแมลงเป็นประจำ�อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- จัดสรรพื้นที่สำ�หรับให้คนงานพักผ่อนหย่อนใจและเล่นกีฬา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

• การให้ความสำ�คัญกับสิทธิของเด็ก
นอกจากบริษทั จะให้ความสำ�คัญทางด้าน
ที่ พั ก อาศั ย ของแรงงานให้ มี ค วามปลอดภั ย
มี อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มที่ ดี แ ล้ ว นั้ น
บริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับเด็กเล็กซึง่ เป็นลูกหลาน
ของแรงงานทีอ่ าศัยอยู่ในบ้านพักคนงาน โดยบริษทั
ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กเล็ก รวมถึง
สิทธิที่เด็กต้องได้รับการดูแล และได้รับการศึกษา
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซินเท็ค” ขึ้น
โดยโครงการดั ง กล่ า วไม่ เ พี ย งแต่ จ ะให้ โ อกาส
เด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดูแลและเรีย นหนังสือ เท่านั้น
แต่ยงั ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานของแรงงาน
อีกด้วย เนื่องจากไม่ต้องดูแลหรือพะวงกับลูกใน
ระหว่างการทำ�งาน
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ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
และยูนิเซฟได้ทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมีการ
ทำ � ข้ อ ตกลงที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรร่ ว มกั น เพื่ อ ดำ � เนิ น
การตามกรอบปฏิบัติการของเชียงใหม่ (CMFA) เพื่อพัฒนา
แคมป์ พั ก คนงานในกรุ ง เทพฯ ให้ เ ป็ น แค้ ม ป์ ต้ น แบบ
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ทำ�การจัด
อบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผูน้ �ำ ชุมชนให้กบั ผูน้ �ำ แคมป์
กำ�แพงเพชร 7, พระราม 3 และสุขมุ วิท 71 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ และส่งเสริมการเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐาน
ที่จำ�เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส ที่อาศัยอยู่ในแคมป์
คนงานก่อสร้างในประเทศไทย ทางมูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
บ้านเด็กได้จดั กิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ กิจกรรมซุปเปอร์ฮโี ร่
โครงการปันยิม้ วันชุมชนสุขสันต์ ฯลฯ เพือ่ ให้เด็กและผูป้ กครอง
ได้มีความรู้ ความเข้าใจและนำ�ไปปฏิบัติ ในชีวิตประจำ�วัน
เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ การศึกษา
เอกสารทางกฎหมาย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและ
คุ้มครองเด็ก

o การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
o บริษทั มีนโยบายการสรรหา ว่าจ้าง และจ่ายค่าตอบแทน
โดยยึดหลักจริยธรรม มีระบบและขัน้ ตอนทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือกีดกัน เนื่องมาจากความ
แตกต่างและความหลากหลายของบุคคล อันได้แก่
เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ เพศความคิดเห็นทางการเมือง
และสถานะทางสังคม โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ
หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาส
ให้กับผู้ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็น
รายไป รวมถึงบริษทั สนับสนุนให้คนพิการสามารถดำ�รง
ชีวิตได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป และมีส่วนร่วม
ทางสังคมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
โดยในปี 2562 บริษัทมีผู้พิการจำ�นวน 14 คน แม้ว่า
ในปัจจุบนั มีบริษทั มีการจ้างงานผูพ้ กิ ารยังไม่ครอบคลุมสัดส่วน
การจ้างตามที่กฎหมายกำ�หนด เนื่องจากธุรกิจหลักเป็นการ
ก่อสร้าง และการปฏิบัติงานโดยมากจะต้องมีการเคลื่อนไหว
ในเขตพื้นที่อันตราย ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายแก่
ผู้พิการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทคงเปิดโอกาสและให้
การต้อนรับผู้พิการที่มีความเหมาะสมกับตำ�แหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อไป

การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางอาชีพ

• นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
บุคลากรให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ จึงได้
จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมพนักงาน โดยแบ่ง
หมวดหมูก่ ารฝึกอบรมตามทักษะ และความรูท้ พี่ นักงานจำ�เป็น
ในการทำ�งาน 5 หมวด ดังนี้
1. หมวดวิชาพืน้ ฐานสำ�หรับพนักงานใหม่ เพือ่ ให้พนักงาน
ที่ เ ข้ า ใหม่ ไ ด้ ทำ � การเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
วัฒนธรรมขององค์กร เช่น หลักสูตรแนวทางปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมี
การแต่งตั้ง buddy ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนงานที่

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

2.
3.
4.
5.

พนักงานใหม่สังกัดทำ�หน้าที่ดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ได้มีการปรับตัวเข้ากับบริษัทได้
อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพสำ�หรับพนักงานซึ่งแยกตามสายอาชีพ เช่น หลักสูตรการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง เป็นต้น
หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับหัวหน้างาน หลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำ�งาน เป็นต้น
หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำ�สำ�หรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ เช่น หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
หลักสูตร Strengthening Innovation Capabilities เป็นต้น
หมวดวิชาพัฒนาตนเอง เช่น หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำ�งาน (Positive Thinking)
หลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการทำ�งาน (Creative Idea @ Work) เป็นต้น

• ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน (Training In-House) 42 หลักสูตร 130 รุ่น และส่งพนักงานไป
ฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำ�นวน 76 หลักสูตร 81 รุ่น รวมเป็นจำ�นวนทั้งหมด 211 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ
ระดับอาวุโส และระดับผู้บริหาร โดยมีจำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 24.65 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเฉพาะด้านการฝึกอบรมของพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,125,046.10 บาท
โดยแบ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมภายใน 3,893,957.10 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยในการอบรมภายนอก 1,231,089 บาท
และมีการวางงบประมาณสำ�หรับปี 2563 เพิ่มเป็น 6,000,000 บาท เพื่อนำ�มาพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพต่อไป
จำ�นวนหลักสูตรการฝึกอบรม ประจำ�ปี 2562
การฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)
หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training)

จำ�นวนหลักสูตร
42
76

จำ�นวนรุ่น
130
81

118

211

รวม
ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ
ระดับของพนักงาน

จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์
เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
137
454
430

จำ�นวนพนักงาน
ที่เข้ารับการอบรม(คน)
124 (90.51%)
421 (92.73%)
402 (93.49%)

รวม

1,021

947 (92.75%)

ระดับบริหาร
ระดับอาวุโส
ระดับปฏิบัติการ

ในปี 2562 บริษัทได้กำ�หนดเป้าหมายเชิงปริมาณของจำ�นวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำ�นวนไม่ต่ ำ�กว่าร้อยละ 90 จาก
จำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งในปีที่ผ่านมามีจำ�นวนพนักงานเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 947 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75
ของพนักงานทั้งหมดจำ�นวน 1,021 คน
• การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม
บริษทั มีการกำ�หนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
โดยต้องได้ความพึงพอใจไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 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 ซึ่งบริษัทจะนำ�ผลประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมต่อไป

• โครงการ Syntec Academy
แรงงานถือเป็นปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างของบริษัท โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความรู้ ความชำ�นาญ
และความเชี่ยวชาญ บริษัทจึงได้ทำ�โครงการ “Syntec Academy” ซึ่งดำ�เนินการเป็นปีที่สอง โดยจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าว
เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและพัฒนาบุคลากรในสายงานก่อสร้างของบริษัท โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้ทำ�การอบรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานในหลักสูตรดังนี้
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หลักสูตร
ปรับพื้นฐานในการทำ�งานก่อสร้าง
ช่างปูน (งานก่อ-ฉาบ)
ช่างปูกระเบื้อง
ช่างไฟฟ้าภายในอาคารอันดับ 1
การประกอบนั่งร้านเหล็ก
งานสถาปัตย์องค์รวม (Fast Fix)
ทักษะการปฏิบัติงานช่างสำ�รวจ (Survey)
ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1
ทักษะการควบคุมงานก่อสร้าง -องค์รวม (For Supervisors)
Crawler Crane / Model SCC750A By SANY 01
การใช้ และบำ�รุงรักษารถขุด -ไฮดรอลิค
การใช้งานกระเช้าไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (Gondola)
การใช้น้ ำ�มัน และสารหล่อลื่น -สำ�หรับเครื่องจักรกลฯ
การใช้รถเครน และการซ่อมบำ�รุง
การบังคับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง และปลอดภัย (ขับเครน)
ผู้ขับรถยก และมาตรฐานความปลอดภัยการใช้รถยก
ผู้ควบคุม การใช้งานปั้นจั่น (ควบคุมเครน)
ผู้บังคับลิฟท์โดยสาร และขนส่งวัสดุ (Passenger Hoist)
ผู้ให้สัญญาณ และผู้ยึดเกาะวัสดุ งานปั้นจั่น (บอกเครน)

จำ�นวนพนักงานที่เข้าอบรมทั้งหมด (คน)

จำ�นวนรุ่น / ปี
2561
38 รุ่น
3 รุ่น
3 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
5 รุ่น
2 รุ่น

2562
36 รุ่น
3 รุ่น
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น
4 รุ่น
3 รุ่น
3 รุ่น
1 รุ่น
1 รุ่น
1 รุ่น
3 รุ่น
1 รุ่น
1 รุ่น
3 รุ่น
1 รุ่น
1 รุ่น
2 รุ่น
3 รุ่น

1,184

1,221

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ทั้งนี้ จากการติดตามผลที่บริษัทได้จัดทำ�โครงการดังกล่าว พบว่า บริษัทมีแรงงานในสายงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญ
มีความสามารถ และปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำ�งานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัท
ลดข้อผิดพลาด วัสดุ เวลา และต้นทุนต่างๆในการทำ�งานได้ดียิ่งขึ้น จึงสร้างโอกาสในการทำ�กำ�ไรจากการดำ�เนินงานให้สูงขึ้นด้วย
เช่นกัน และในส่วนของตัวพนักงานเองเมื่อผ่านการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จะมีโอกาสในการเติบโตในสายงาน
ของตน ด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำ�แหน่ง และได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงานรายนั้นๆ ได้ต่อไป
ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน คือ
- Course Metal Scaffold Erection (MSE) คือ คุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของเข็มขัด นิรภัยแบบสวมเต็มตัว หรือ ฮาเนส
(สาธิตการใช้ และคุณสมบัติที่ของฮาเนส ในการช่วยชีวิตและลดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงของผู้ปฏิบัติงานในที่สูงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในการทำ�งานในที่สูง)

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยัง
คำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือ สนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตามนโยบายด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสามารถแบ่งการดำ�เนินการได้
2 ประเภท ได้แก่ CSR in process คือ ดำ�เนินการก่อสร้าง
ที่คำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม
โดยรอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง (รายละเอียดในหัวข้อการดำ�เนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม) และ CSR after process ที่บริษัทดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2561 บริษทั มีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
• โครงการโรงเรียนของหนู
โครงการโรงเรียนของหนูเป็นโครงการทีบ่ ริษทั ได้จดั ทำ�
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเริ่ ม ต้ น โครงการในปี พ.ศ.2551
มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำ�โครงการดังกล่าวคือเพื่อส่งเสริม
การศึกษาและมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียนใน
ถิ่นทุรกันดาร โดยมีการดำ�เนินงานต่างๆ ดังนี้
1. มอบอาคารเรียนใหม่ทดแทนอาคารเรียนเก่า ซึ่ง
ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนการสอนของนักเรียน
2. มอบโต๊ะเรียน เก้าอี้ ให้เพียงพอกับจำ�นวนนักเรียน
สร้างห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยให้โรงเรียน มอบถังเก็บน้ำ�และ
ระบบน้ำ�ประปาในโรงเรียน
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3. มอบหนังสือเรียนและหนังสือประกอบการเรียนใหม่ทเี่ หมาะสมกับระดับการศึกษาของเด็ก มอบอุปกรณ์ประกอบการเรียน
เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ฯลฯ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน
โครงการโรงเรียนของหนูจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 12 ปีที่บริษัทมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และสนับสนุน
การศึกษาแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งทำ�กิจกรรมสร้างโรงเรียนมาแล้วกว่า 15 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนจำ�นวนมากที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำ�เนินการโครงการดังกล่าวต่อไป เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษา
ถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการพัฒนาเด็กไทยที่จะก้าวเป็นผู้ใหญ่กำ�ลังของชาติในอนาคต และในปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบอาคารเรียน
อุปกรณ์การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนศรีป่าแดง ตำ�บลเกาะช้าง อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลการส่งมอบโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ
1
2
3

ลำ�ดับ
27/4/2551
10/5/2552
19/10/2552

4
5
6
7

16/1/2554
19/5/2555
18/5/2556
29/5/2557
29/5/2557
22/5/2558
06/5/2559
16/5/2560
17/5/2561
24/5/2562

8
9
10
11
12

หลักสูตร
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน บ้านโคกแสลง ต.ตาเมือง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 หย่อมบ้านปางคามน้อย อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
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
โรงเรียนนุเซะโป้ล์ ห้องเรียนสาขาบ้านนุโพ ห้องเรียนสาขาบ้านซอมะโกร ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
โรงเรียนหนองขามวิทยา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนแม่กลองใหญ่ ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก
โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านลำ�โป่งเพชร อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
โรงเรียนบ้านคำ�ไผ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านสกาดใต้ อ.ปัว จ.น่าน
โรงเรียนวัดคู้สลอด ต.สามตุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนห้วยน้ ำ�ใส ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนศรีป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
• โครงการ “เรียนจบมีงานทำ�กับ Syntec”
บริษทั ได้จดั ทำ�โครงการดังกล่าวขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เปิดโอกาสให้กบั กลุม่ นักเรียน นิสติ และนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา
ที่ศึกษาในสาขาก่อสร้าง และสาขาที่เกี่ยวข้องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีในต่างจังหวัด ด้วย
การขยายโอกาสให้คนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงงานที่ดี มีความมั่นคง มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
ซึ่งการดำ�เนินการในส่วนนี้บริษัทมุ่งหวังที่จะตอบแทนสังคมในการส่งผ่านองค์ความรู้ที่เหมาะสม ถูกต้อง เพื่อร่วมกับชุมชน
และสังคมในการสร้างบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เข้าสูร่ ะบบการจ้างงานของประเทศต่อไป อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานของบริษัท และลดอัตราการว่างงานของประเทศไทยในระยะยาวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ในปี 2562 บริษัทได้จัดโครงการให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษา ครบรอบปีที่ 7 โดยเดินทางไปที่วิทยาลัยต่างๆ ดังนี้
1)วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 2)วิทยาลัยเทคนิคสุรนิ ทร์ 3)วิทยาลัยเทคนิคบุรรี มั ย์ 4)วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 5)วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
6)วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 7)วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 8)วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เน้นนักศึกษาทีก่ �ำ ลังจะจบการศึกษาในแผนก
วิชาก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำ�ลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ทีม่ คี วามสนใจจะเข้าร่วมงานกับบริษทั ได้ท�ำ การกรอกใบสมัครงาน ยืน่ เอกสาร
และมีการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อสรรหาคนที่มีความสามารถตรงกับตำ�แหน่งงานที่บริษัทต้องการให้มากที่สุด

45

46

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สรุปโครงการ “เรียนจบมีงานทำ�กับ Syntec” ย้อนหลัง 7 ปี
ตำ�แหน่ง
Foreman
Draftsman
Surveyor
Foreman Mechanical
Foreman Electrical
Draftsman Mechanical
Draftsman Electrical
Mechanical
Electrician

รวม

2556 - 2559
66
20
13
3
7
2
5
5
4

125

ประจำ�ปี
2560
2561
26
17
5
19
4
8
1
8
1
1
1
2
3
5
1

2562
15
9
14
2
-

52

40

50

รวม

ลาออก

คงเหลือ

124
53
39
4
16
2
7
12
10

62
23
19
4
11
1
6
4
2

62
30
20
0
5
1
1
8
8

267

132

135

จากตารางสรุปพบว่า ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มโครงการดังกล่าวมา 7 ปี มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการรับสมัครงานและผ่านการ
สอบสัมภาษณ์จนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทในตำ�แหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 267 คน และในบางส่วนได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อหรือ
มีธุรกิจส่วนตัว ทำ�ให้คงเหลือพนักงานของบริษัทที่มาจากโครงการดังกล่าวจำ�นวนทั้งสิ้น 135 คน หรือร้อยละ 51 ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น

ในปี 2562 บริ ษั ท ให้ การสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาสั ง คมร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น โดยจำ � แนกออกเป็ น 3 ด้ า นคื อ
(1) ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน จำ�นวนเงิน
215,342 บาท
(2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
จำ�นวนเงิน
1,394,550 บาท
(3) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
จำ�นวนเงิน
129,000 บาท
รวมเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 1,738,892 บาท หรือร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

47

48

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
แนวดำ�เนินงานของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างที่คำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง โดยใน
เบื้องต้นบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้มีการพัฒนากระบวนการทำ�งานด้านต่างๆ
ด้วยการนำ�เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสิ่งแวดล้อมตามที่หน่วยงานควบคุมกำ�หนด ดังนี้
คุณภาพอากาศ

ระดับเสียง

TSP PM -10 CO SO2 24Hr SO2 1Hr
(mg/m3) (mg/m3) (ppm) (ppm) (ppm)

ค่ามาตรฐาน 0.332/ 0.1202/

301/

0.1202/

NO2 Leq 24 hr. Lmax
(ppm)
dB(A) dB(A)

0.3003/ 0.1704/

70.0

115.0

คุณภาพน้ำ�
pH

BOD (TSS)
(mg/I) (mg/I)

5-9

≤ 20

≤ 30

Oil & Grease
(mg/I)

≤ 20

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินการก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้น้อยที่สุด โดยทำ�
การศึกษาผลกระทบที่อาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน แล้วจึงกำ�หนดมาตรการป้องกัน ดังนี้

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

มาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ในขั้ น ตอนการก่ อ สร้ า งจะมี การขุ ด ดิ น เพื่ อ ก่ อ สร้ า ง
ฐานราก และวางระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน จึงอาจก่อ
ให้ เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงที่มีนัย สำ�คัญต่อ สภาพภูมิ ป ระเทศ
จึงมีมาตรการป้องกัน ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำ�หนด
และถูกต้องตามกฎหมาย
- จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างและจัดเก็บวัสดุให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- จัดให้มรี วั้ ทึบสูง 3 เมตร ต่อด้วยรัง้ Metal Sheet สูง 2 เมตร โดยรอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง ด้านหน้าเป็นทางเข้าออกโครงการจัดทำ�
เป็นประตูทึบที่สามารถเปิดปิดได้
1.2 การชะล้างพังทลายของดิน
ในขั้นตอนการก่อสร้างฐานรากต้องมีการขุด/เจาะดิน
ทั้งในส่วนของเสาเข็ม ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อ
ป้องกันปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จึงมีมาตรการป้องกัน
ดังนี้
- ออกแบบให้มีระบบป้องกันดินพัง ประกอบด้วย
การตอก Sheet pile บริเวณแนวเขตที่ดินทั้ง 4 ด้าน เป็น
กำ�แพงดินชั่วคราวเพื่อป้องกันเคลื่อนตัวของดิน
- ในช่วงที่มีฝนตกต้องมีการขุดร่องน้ำ�โดยรอบบริเวณ
หลุมหรือบ่อขุด เพื่อเบี่ยงน้ำ�ออกจากพื้นที่ขุด และในหลุม
หรือบ่อขุดต้องมีการระบายน้�ำ ออกจากหลุมหรือบ่อ เพือ่ ทีจ่ ะไม่
ทำ�ให้สภาพของดินเปลี่ยนไป อันอาจมีความเสี่ยงต่อการ
เกิดการพังทลายของดิน
- ไม่กองดินไว้บริเวณปากหลุมของบ่อที่เปิด โดยให้กองห่างจากปากหลุมไม่น้อยกว่าระยะแขนของรถขุดดิน
- การกองดินที่ต้องทิ้งไว้นานเกินกว่า 3 วัน ต้องดำ�เนินการปรับแต่งกองดินใหมีความลาดเอียงที่เหมาะสมกับลักษณะดิน
เพื่อไม่ให้เกิดจากการพังทลายจากการรบกวนของสภาพการทำ�งานหรือจากการรับน้ำ�หนักของน้ำ�ในดินที่อุ้มไว้
- การก่อสร้างถนนชัว่ คราวที่ใช้ในโครงการเป็นถนนคอนกรีตหรือปูดว้ ยแผ่นเหล็ก เพือ่ ลดผลกระทบทีเ่ กิดจากการสัน่ สะเทือน
1.3 คุณภาพอากาศ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบเรื่ อ งฝุ่ น ละอองและมลพิ ษ
ทางอากาศ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำ�หนด
จึงมีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบ ดังนี้
- ติดตัง้ แผงกันฝุน่ ตลอดความสูงของอาคารทีก่ อ่ สร้าง
และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
- ติดตัง้ แผนกันฝุน่ ตลอดความสูงของอาคารทีก่ อ่ สร้าง
และต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดการก่อสร้าง
- จัดให้มีคนงานก่อสร้างเก็บทำ�ความสะอาดพื้นที่
ก่อสร้างเป็นประจำ�ทุกวัน โดยเฉพาะพื้นอาคารที่ก่อสร้างแต่
ละชัน้ เพือ่ ลดการสะสมของฝุน่ ละออง และให้พรมน้�ำ ก่อนกวาด
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
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- จัดให้มีการคลุมวัสดุก่อสร้างจำ�พวกดิน หินและทรายที่
เก็บกองบนพืน้ ที่โครงการเพือ่ ป้องกันการฟุง้ กระจายของฝุน่ ละออง
- จัดให้มคี นงานคอยกวาดทำ�ความสะอาดถนนภายในพืน้ ที่
ก่อสร้าง รวมทั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้า - ออกโครงการ โดยให้
พรมน้ำ�ก่อนกวาดทุกครั้ง
- กำ�หนดให้รถบรรทุกทีเ่ ข้า-ออกพืน้ ที่โครงการจะต้องคลุม
กระบะป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นและการหกหล่นของดินและ
วัสดุก่อสร้าง
- จัดให้มจี ดุ ล้างล้อรถบริเวณทางออกโครงการ โดยรถทุกคัน
ก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องล้างล้อรถเพื่อไม่ให้มีดินติดล้อรถ
ไปร่วงหล่นบนถนน
1.4 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
- จั ด สร้ า งรั้ ว ป้ อ งกั น ฝุ่ น และเสี ย ง ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
โครงเหล็ ก ที่ ด้ า นนอกเป็ น แผ่ น เหล็ ก ชุ บ สั ง กะสี สู ง 2 เมตร
โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมประตูเข้า - ออกโครงการ
ซึ่งสามารถลดระดับเสียงลงได้ประมาณ 15-22 dB(A)
- ปิดประตูเข้า - ออกตลอดเวลายกเว้นช่วงทีม่ ยี านพาหนะ
ผ่านเข้า - ออก
- เลือกใช้วิธีการก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มแบบเจาะ
ซึ่งมีระดับเสียงต่ำ�
- เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีระดับเสียงต่ำ�ทั้งงาน
ก่อสร้างและงานดิน
- จั ด พื้ น ที่ เ ฉพาะโดยกั้ น เป็ น ห้ อ งสำ � หรั บ กิ จ กรรมที่ มี
เสียงดังรบกวน เช่น การตัด เจียร
- ดูแลและบำ�รุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
ก่ อ สร้ า งเป็ น ประจำ � อย่ า งสม่ำ � เสมอ เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใ ช้
งานได้ดี
- ไม่ ดำ � เนิ น กิ จ กรรม ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย งดั ง รบกวน
ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่างเวลา 18.00 -08.00 น. ของวันถัดไป
- ในกรณีที่พบว่าระดับเสียงที่เกิดขึ้นมีผลรบกวนผู้พัก
อาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ดำ�เนินการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง
และ/หรือหามาตรการลดระดับเสียง เพื่อลดผลกระทบต่อผู้อยู่
อาศัยในบริเวณข้างเคียง
- จำ�กัดความเร็วของรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ต่างๆ เข้าสูพ่ น้ื ทีโ่ ครงการที่ 30 กม./ชม ในเขตชุมชนข้างเคียงโครงการ
- ขุดดินเป็นแนวลึก (Trench) ตลอดแนวเขตพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง
ด้ า นที่ ติ ด กั บ อาคารข้ า งเคี ย ง เพื่ อ ตั ด การส่ ง ผ่ า นคลื่ น ความ
สั่นสะเทือนในระดับผิวดินจากจุดกำ�เนิดไปยังพื้นที่ข้างเคียง
- ก่อนการก่อสร้างต้องจัดให้มีการติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูล
เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดโครงการพร้ อ มหมายเลขโทรศั พ ท์ ข อง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการที่สามารถติดต่อได้เมื่อประสงค์
จะร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อน
- มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
1.5 คุณภาพน้ำ�
บริษัทมีมาตรการในการดำ�เนินการกับน้ำ�เสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง
และจากการอุปโภคบริโภคของคนงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการดังนี้
- ควบคุมคนงานไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ำ�
- เมื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำ�หลักของโครงการแล้ว น้ำ�เสียจากกิจกรรม
ก่อสร้างให้ระบายลงสูร่ ะบบระบายน้�ำ หลักของโครงการ ซึง่ จะมีบอ่ พักน้�ำ เป็นระยะๆ
มีการดักขยะก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ�สาธารณะ
- จัดให้มีห้องน้ำ�ห้องสุขาเพียงพอสำ�หรับคนงานก่อสร้างพร้อมการบำ�บัด
น้ำ�เสียที่เกิดขึ้นจากห้องน้ำ�ห้องสุขาก่อนที่จะระบายสู่ระบบระบายน้ำ�สาธารณะ
- ควบคุมน้�ำ เสียจากการล้างทำ�ความสะอาดลงสูค่ รู ะบายน้�ำ และน้�ำ โสโครก
จะบำ�บัดด้วยถังบำ�บัดน้ำ�เสียสำ�เร็จรูป
- ติดตัง้ ถังบำ�บัดน้�ำ เสียสำ�เร็จรูปชนิดเกรอะ - กรองเติมอากาศสำ�หรับบำ�บัด
น้ำ�เสียจากห้องสุขา
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
การดำ�เนินกิจกรรมก่อสร้างของบริษัทนั้นจะคำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผล
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ พันธุ์พืช หรือสิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ในธรรมชาติ บริษัทจึงมีมาตรการป้องกันต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำ�หนดไว้
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ดำ�เนินการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง
โดยไม่ลุกล้ำ�ที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินบุคคลอื่น
3.2 การคมนาคมและการจราจร
เพื่อเป็นการมิให้เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลและอำ�นวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทาง เข้า - ออก โครงการ
- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออกโครงการบริเวณหน้าโครงการ
- จัดให้มีที่จอดรถและพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการ และห้ามจอดรถและเก็บกองวัสดุก่อสร้างบนพื้นที่
สาธารณะ
- ในช่วงที่มีรถบรรทุกจำ�นวนมากจากการขนส่งปูนหรือขนดินเข้า-ออกโครงการ จะต้องมีการวางแผนการจัดการจราจร
ล่วงหน้า เพื่อป้องกันรถบรรทุกไปจอดรอเข้าโครงการบนถนนสาธารณะซึ่งจะทำ�ให้การจราจรติดขัดได้
- จัดให้มีรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้างระหว่างบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง
- จัดให้มีผู้ดูแลโครงการประสานแจ้งแผนการทำ�งานของโครงการ และทำ�ความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง
เป็นระยะๆ พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเพื่อให้ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสามารถร้องเรียนปัญหาเดือดร้อน
ซึ่งจะช่วยลดความกังวลของผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
- กำ�หนดให้รถบรรทุก เข้า-ออก พื้นที่โครงการได้เฉพาะนอกเวลาชั่วโมงเร่งด่วน
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3.3 ระบบสาธารณูปโภค
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งมี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า
และน้ำ � ประปา ไม่ ว่ า จะเป็ น การใช้ ใ นการอุ ป โภคบริ โ ภค
จึงมีมาตรการดำ�เนินการ ดังนี้
- จัดให้คนงานมีน้ำ�สะอาดใช้อย่างเพียงพอ
- จั ด หาน้ำ � ดื่ ม บรรจุ ถั ง ที่ ส ะอาดถู ก สุ ข ลั ก ษณะให้
กับคนงานก่อสร้างในปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- กำ�ชับคนงานให้ใช้น้ำ�อย่างประหยัดและสอดส่อง
ดูแลให้คนงานปิดก๊อกน้ำ�เมื่อไม่ต้องการใช้น้ำ�
- กำ�ชับคนงานให้ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และระมัด
ระวั ง การเชื่ อ มต่ อ สายไฟและการใช้ ไ ฟฟ้ า เพื่ อ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- สารไวไฟที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องจัดเก็บให้มดิ ชิด
ในพื้นที่ซึ่งจัดเตรียมไว้
- จั ด เตรี ย มถั ง ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ ไว้ ใ นบริ เ วณ
ก่อสร้างในบริเวณที่สามารถหยิบมาใช้งานได้โดย
สะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.4 การระบายน้ำ�และป้องกันน้ำ�ท่วม
บริษัทมีการดำ�เนินการเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาจาก
การระบายน้ำ�จากพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีมาตรการดังนี้
- จัดสร้างคูน�้ำ และบ่อพักตะกอนรอบบริเวณก่อสร้าง
สำ�หรับป้องกันมิให้น�้ำ หลากจากด้านนอกไหลเข้าสู่
พื้นที่ก่อสร้าง และมิให้น้ำ�หลากจากพื้นที่ก่อสร้าง
ชะล้างตะกอนดินไหลเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงและให้
เกิดการตกตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ�
สาธารณะ
- จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ�สำ�หรับสูบน้ำ�ฝนที่ตกลงสู่
พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเปิดหน้าดินเพือ่ ก่อสร้างฐานรากไปพัก
ที่ บ่ อ พั ก ตะกอนก่ อ นระบายออกสู่ ท่ อ ระบาย
สาธารณะ
- ขุดลอกตะกอนในบ่อพักเป็นประจำ�ตามความเหมา
ะสม เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบการอุ ด ตั น ของท่ อ ระบายน้ำ � ภายใน
โครงการและท่ อ สาธารณะด้ า นหน้ า โครงการ
ถ้าพบว่ามีการอุดตันจะทำ�การขุดลอก
3.5 การจัดการมูลฝอย
บริ ษั ท มี ก ารดำ � เนิ น การกั บ ขยะมู ล ฝอยที่ เ กิ ด จาก
กิ จ กรรมก่ อ สร้ า ง และที่ เ กิ ด จากคนงานในพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
โดยมีมาตรการ ดังนี้
- ขยะจากกิจกรรมก่อสร้างที่สามารถนำ�กลับมาใช้
ประโยชน์ ได้อีก ให้คัดแยกและนำ�กลับไปใช้ใหม่
เพือ่ ช่วยลดปริมาณขยะทีต่ อ้ งนำ�ไปกำ�จัด ส่วนขยะ
ที่ไม่สามารถนำ�กลับไปใช้ประโยชน์ ได้ให้เก็บกอง
รวมกั น ไว้ และเก็ บ ขนไปกำ �จั ด เมื่ อ มี ป ริ ม าณ
มากพอ
- จัดให้มีถังขยะแบบมีฝาปิดมิดชิดวางไว้ตามจุด
ต่างๆ ของพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้สะดวกต่อการใช้
งานและจัดเตรียมให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่
เกิดจากคนงาน
- ทำ�ความสะอาดถังขยะเป็นประจำ�ทุกครั้งหลังรถ
ขยะของหน่วยงานราชการเข้าไปจัดเก็บเพื่อไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหะนำ�โรค

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
บริษทั ปฏิบตั ติ ามมาตรการเพือ่ ลดผลกระทบจากการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ไม่วา่ จะเป็นมาตรการ
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสัน่ สะเทือน เป็นต้น รวมถึงจัดเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รับฟังความคิดเห็น การรับฟังข้อร้องเรียน และการติดตาม
สอบถามผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงถึงผลกระทบเพื่อรับทราบปัญหาและนำ�มาแก้ไขปรับปรุงต่อไป

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

บริษัทมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ข้อมูลกับชุมชนโดยรอบพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์
อันดี โดยเฉพาะบ้านหรืออาคารที่มีพื้นที่ติดกับโครงการซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งบริษัทมีแนวทางการดูแลพื้นที่ข้างเคียง
เพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้าง ดังนี้
1. สำ�รวจสภาพพื้นที่รอบโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง
2. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบ้านข้างเคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสอบถามผลกระทบ
3. กำ�หนดมาตรการป้องกันมลภาวะที่เกิดจากการก่อสร้าง เช่น การป้องกันฝุ่น ป้องกันเสียงดัง การจัดการจราจร เป็นต้น
4. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการอย่างสม่ำ�เสมอ หากพบปัญหาหรือได้รับข้อร้องเรียนต้องรีบดำ�เนินการแก้ไข
5. เมื่อพื้นที่ข้างเคียงสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหาย จะต้องหาทางดำ�เนินการแก้ไขโดยทันที
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การบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนข้างเคียง

นอกจากการดูแลเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างแล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง
โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปสำ�รวจพื้นที่โดยรอบของโครงการก่อสร้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความ
กังวลใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ มากำ�หนดเป็น
แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ต่อไปในอนาคต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชน
ต้องการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

มอบกระเช้าปีใหม่ให้เพื่อนบ้านข้างเคียง

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

o ก่อสร้างศาลาประชาคม

ทางประธานชุมชน คุณชาญ โหราเวช ซอยนนทบุรี 15 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นชุมชนบ้านข้างเคียง
ที่ติดกับโครงการ THE POLITAN AQUA ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัท ในการสร้างศาลาประชาคมเพื่อใช้ประโยชน์สำ�หรับ
ประชุมลูกบ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมสุขภาพอนามัยของชุมชน และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ พักผ่อนอ่านหนังสือ
นั่งเล่นของชุมชน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2562 บริษัทคาดว่าศาลาประชาคมนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวมต่อไป
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การใช้ทรัพยากร

บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ�ประปา
รวมถึงทรัพยากรต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการนำ�ทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำ� โดยบริษัทแสดงเจตจำ�นงในการดำ�เนินงานโดยกำ�หนด
เป็นนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานของบริษัทและพนักงาน ดังนี้

o

การจัดการน้ำ�

บริษทั ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการน้�ำ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญต่อการดำ�รง
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากน้ำ�เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดไป และยังไม่มกี ารผลิตขึน้ มาทดแทนได้ จึงได้มมี าตรการ
ในการควบคุมการใช้น้ำ� ดังนี้
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ย้�ำ เตือนให้ปดิ ก็อกน้�ำ ทุกครัง้
หลังการใช้งาน
2. นำ�ระบบน้�ำ หมุนเวียนกลับมาใช้ซ�้ำ สำ�หรับฉีดล้าง
ล้อรถยนต์ที่ผ่านเข้าออกและฉีดล้างบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง เป็นต้น
3. บำ�รุงรักษาระบบน้ำ�ประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
4. เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หัวฉีดน้ำ� เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดน้ำ�มากยิ่งขึ้น
5. ติ ด ตั้ ง ระบบบำ � บั ด น้ำ � เสี ย เพื่ อ ให้ น้ำ � ที่ ใ ช้ ใ น
กระบวนการก่อสร้างได้รับการบำ�บัดก่อนปล่อยลง
สู่ระบบระบายน้ำ�สาธารณะ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

o

การจัดการไฟฟ้า

ในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทได้ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณ
ด้ ว ยการลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ของสำ � นั ก งานใหญ่ ล งร้ อ ยละ 5
จากปี 2561 โดยเริ่ ม มี การเปลี่ ย นหลอดไฟแสงสว่ า งใน
สำ � นั ก งาน จากหลอดไฟแบบฟลู อ อเรสเซนต์ แ ละหลอด
ทังสเตน มาเป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี (LED: Light Emitting
Diode) ถึงแม้ว่าการดำ�เนินการเช่นนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า
แต่ ถื อว่ า เป็ น การลงทุ น ที่ คุ้ ม ค่ า เพราะหลอดแอลอี ดี มี คุ ณ
ภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน มีอัตราการกินไฟต่ำ�แต่
ได้ค่าความสว่างเท่าหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์และหลอด
ทังสเตน และยังช่วยประหยัดไฟในระยะยาวอีกด้วย
ในปี 2562 พบว่าค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561
คิดเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 176,854 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.5
เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายส่วนงานแผนก BIM (Building
Information Modeling) ซึ่งมีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบงานก่อสร้างให้แก่พนักงานเป็น
จำ � นวนมาก จึ ง ทำ � ให้ มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์
จำ�นวนมากขึ้นตลอดทั้งปี
ตารางเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าประจำ�ปี 2557-2562
ปี/เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

รวม

2562
161,268
195,606
192,630
209,580
190,902
199,026
203,814
176,130
189,402
173,472
190,122
169,120

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

2,251,072

2,074,218

สำ�นักงานใหญ่
2560
2559
170,862
156,984
172,428
182,298
191,352
200,286
193,470
218,856
209,232
222,690
204,312
260,280
202,332
225,906
192,696
225,150
197,148
249,114
172,152
215,328
164,532
232,794
170,274
210,312

2,240,790

2,372,844

2558
161,370
218,220
207,414
187,476
225,924
248,442
215,742
208,944
213,360
194,112
218,916
191,052

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

2,490,972

2,599,998

นอกจากนี้บริษัทยังมีมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าโดยเริ่มจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้พนักงานในส่วน
ของสำ�นักงานใหญ่ ร่วมมือกันปิดไฟและสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ปิดไฟฟ้าที่แสงสว่างและจอคอมพิวเตอร์ ใน
ช่วงเวลาพักกลางวันๆ ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าของบริษัทแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณ
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทดำ�เนินนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการใช้อย่างประหยัด การนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�
และการบู ร ณะซ่ อ มแซม ทั้ ง นี้ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การสร้ า งสถานที่ พั ก อาศั ย ของคนงานก่ อ สร้ า ง
โดยเปลี่ ย นแปลงจากแบบเก่ า ที่ ส ร้ า งครั้ ง เดี ย วแล้ ว รื้ อ ทิ้ ง มาเป็ น ที่ พั ก อาศั ย แบบสำ � เร็ จ รู ป (Camp Knock Down)
ที่มีความคงทนแข็งแรงกว่าแบบเก่า สามารถถอดประกอบและนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�ได้อีกอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานให้ดีขึ้น ด้วยการได้อาศัยในพื้นที่ที่สะอาด สวยงาม คงทน และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
บริษัทดำ�เนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2558 และยังคงดำ�เนินการโครงการดังกล่าวต่อไป โดยทยอดหมุนเวียนการทำ�งานไปแต่ละ
สถานทีต่ งั้ แคมป์คนงาน โดยในปัจจุบนั บริษทั มีแคมป์คนงาน 21 ที่ โดยจะทำ�ทยอยทำ�การปรับปรุงหมุนเวียนกันไปจนครบทุกแคมป์
โดยได้มีการตั้งเป้าหมายให้มีการใช้ทรัพยากรส่วนของโครงสร้างหลักให้ได้มากครั้งที่สุด เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง
บ้านพักคนงานดังกล่าว ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงาน
จำ�นวนครั้งที่ใช้งานจากโครงสร้างเดิม
1
2
3
4
5
6
7

รวม

ต้นทุนต่อครั้งของการสร้างบ้านพักคนงาน / ห้อง
แบบเก่า (บาท)
แบบใหม่ (บาท)
14,000
25,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
10,000
7,000
7,000
7,000

54,000

67,000

จากตารางจะพบว่า ในต้นทุนการก่อสร้างบ้านพักคนงานที่ ใช้งานจากโครงสร้างเดิม และเพิ่มเติมการซ่อมบำ�รุงรักษา
ครั้งใหม่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานจริง แบบเก่าเมื่อใช้งานไป 5 ครั้ง จะมีต้นทุนที่ 54,000 บาท แต่แบบใหม่นั้นแม้จะงานไปแล้ว
5 ครั้งเท่ากัน แต่มีต้นทุนเพียง 53,000 บาท แล้วยังสามารถใช้โครงสร้างเดิมนี้ไปได้เรื่อยๆ ซึ่งในเบื้องต้นบริษัทสามารถทำ�ได้ตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้คือ 7 ครั้ง
บ้านพักคนงานแบบเก่า

บ้านพักคนงานแบบใหม่

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

และนอกจากการทำ�บ้านพักคนงานแบบสำ�เร็จรูป
ทีส่ ามารถนำ�กลับมาใช้ซ�้ำ ได้แล้วนัน้ บริษทั ยังมีการคิดค้น
ห้องน้ำ�แบบสำ�เร็จรูปสำ�หรับนำ�ไปใช้ในไซต์งานก่อสร้างซึ่ง
ห้องน้ำ�ดังกล่าวนั้นมีน้ำ�หนักเบา ขนส่งง่ายและสามารถ
ถอดประกอบเพื่อนำ�ไปใช้หมุนเวียนในไซต์งานอื่น ๆ
ได้ต่อไป

ตัวอย่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมภายใต้ดำ�เนินงานของบริษัท

โครงการส่วนต่อขยายอาคาร A และอาคาร B โรงพยาบาล สมิติเวช ชลบุรี เป็นอาคาร B สูง 10 ชั้น 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 ได้ทำ�การออกแบบ, ควบคุมงานและวัสดุตามมาตรฐาน (Leadership in Energy and
Environmental Design) ซึ่งเป็นเกณท์การประเมินระดับนานาชาติที่แสดงถึงมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารเขียว)
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o

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง

1. คุณภาพอากาศ ที่มาจากการเจาะพื้น หรือการ
ขนถ่ายสินค้า มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศตาม
พารามิเตอร์ดังนี้ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total
Suspended Particulate: TSP) ปริมาณฝุน่ ละออง
ขนาดเล็ ก (PM-10) ก๊ า ชซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์
(SO2)ก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) และก๊ า ซ
ไฮไดรคาร์บอนรวม (THC)
2. ระดับเสียง ที่มาจากการขุด เจาะ หรือทุบอาคาร
มีการตรวจวัดพารามิเตอร์ดังนี้ ระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
และเสียงรบกวน
3. ความสั่นสะเทือน ที่มาจากการขุดเจาะเสาเข็ม
หรืองานฐานราก มีการตรวจวัดระดับความสั่น
สะเทื อ นตามแนวตั้ ง (Vertical) แนวขวาง
(Transverse) และแนวนอน (Longitudinal)

4. คุณภาพน้ำ�เสียที่ผ่านการบำ�บัดแล้ว ที่มาจาก
การล้างวัสดุอปุ กรณ์ หรือทำ�ความสะอาดพืน้ ทีก่ าร
ก่อสร้าง ถังบำ�บัดน้ำ�เสียสำ�เร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง
และถังน้�ำ เสียสำ�เร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน มีการ
ตรวจวัดตามพารามิเตอร์ดงั นี้ ความเป็นกรด-ด่าง
(pH) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids: SS)
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ� (Total Dissolved
Solids: TDS) ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์
(Biochemical Oxygen Demand: BOD)
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended
Solids: TSS) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Kjeidahl
Nitrogen: TKN) ค่าซัลไฟต์ (Sulfide)
ซึ่ ง ทางเจ้ า ของโครงการได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท
เอ็นไวแล็บ จำ�กัด เป็นผูเ้ ก็บตัวอย่างเพือ่ ทำ�การตรวจวัดคุณภาพ
และนำ � เสนอรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของโครงการโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จำ�นวน 2 สถานี คือ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎร
อำ�รุง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มกราคม – พฤศจิกายน 2562 (บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง)

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ฝุ่นละอองรวม
TSP
(mg/m3)
0.117 / 0.199
0.112 / 0.103
0.154 / 0.121
0.160 / 0.134
0.130 / 0.124
0.129 / 0.148
0.121 / 0.118
0.107 / 0.116
0.105 / 0.113
0.113 / 0.131

ฝุ่นขนาดเล็ก
PM-10
(mg/m3)
0.082 / 0.070
0.068 / 0.080
0.087 / 0.046
0.096 / 0.034
0.080 / 0.089
0.090 / 0.096
0.064 / 0.077
0.061 / 0.073
0.053 / 0.058
0.078 / 0.074

ก๊าซคาร์บอน
มอนออกไซด์
CO (ppm)
0.65 / 0.62
0.60 / 0.58
0.75 / 0.69
0.70 / 0.60
0.75 / 0.65
0.68 / 0.63
0.61 / 0.63
0.64 / 0.60
4.04 / 1.83
0.55/ 0.27

ก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
SO2 (ppm)
0.0050 / 0.0054
0.0052 / 0.0048
0.0068 / 0.0062
0.0093 / 0.0047
0.0093 / 0.0064
0.0104 / 0.0117
0.0124 / 0.0069
0.0061 / 0.0038
0.0025 / 0.0038
0.0051 / 0.0068

ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์
NO2 (ppm)
0.0278 / 0.0273
0.0280 / 0.0271
0.0163 / 0.0150
0.0163 / 0.0153
0.0163 / 0.0153
0.0163 / 0.0153
0.0114 / 0.0128
0.0159 / 0.0133
0.0123 / 0.0218
0.0114 / 0.0120

ก๊าซไฮโดร
คาร์บอน
THC (ppm)
4.23 / 4.51
4.20 – 4.17
4.95 / 4.42
4.85 / 4.49
5.23 / 4.35
5.34 – 4.79
5.72 / 4.98
5.85 / 5.12
6.34 / 5.34
5.21 / 4.22

ค่ามาตรฐาน

0.330

0.120

30.00

0.30002/

0.1700

-

เดือนที่
ตรวจวัด

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

1. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโรงเรียน
ชลราษฎรอำ�รุง พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) โดยกำ�หนดความเข้มข้นฝุน่ ละอองรวมในบรรยากาศเฉลีย่ 24 ชัว่ โมงไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2. ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณพื้น
ที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) โดยกำ�หนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน
ในบรรยากาศโดยทั่วไปไว้ไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

3. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) บริเวณพืน้ ที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
พบว่ า มี ค่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรือ่ งกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไป โดยกำ � หนดปริ ม าณก๊ า ช
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 30
ส่วนในล้านส่วน
4. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
(SO2) บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
พบว่ า มี ค่ า เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544)
เรื่ อ งกำ � หนดมาตรฐานค่ า ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 ส่วน
ในล้านส่วน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)เรื่องกำ�หนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำ�หนดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.12 ส่วน
ในล้านส่วน
5. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
(NO2) บริเวณพืน้ ทีโ่ ครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
พบว่า มีคา่ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรม
การสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรือ่ ง กำ�หนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดย
ทั่วไป โดยกำ�หนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย
1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 0.170 ส่วนในล้านส่วน
6. ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮไดรคาร์บอน (HTC)
บริเวณพืน้ ที่โครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำ�รุงพบว่า
พบว่ามีค่าเท่ากับอยู่ ในช่วง 5.21-4.22 ส่วนในล้านส่วน
ตามลำ�ดับ

ผลการตรวจวัดระดับเสียง มกราคม – พฤศจิกายน 2562 บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน

ระดับเสียงเฉลี่ย
(Leq 24 hr.)
64.5 / 67.5
66.2 / 64.5
69.3 / 63.0
64.0 / 63.2
52.4 / 52.5
66.1 / 66.8
64.5 / 53.6
62.2 / 62.2
64.5 / 64.5
63.2 / 60.8

ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงสูงสุด
(Lmax)
112.3 / 109.5
92.9 / 90.0
104.4 / 85.6
107.0 / 97.8
83.5 / 73.5
98.6 / 91.6
77.6 / 95.2
73.0 / 74.1
77.5 / 84.5
69.9 / 84.2

ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์
ที่ 90 (L90)
39.1 / 49.3
45.0 / 44.5
45.4 / 52.5
41.4 / 45.6
46.8 / 39.7
48.2 / 41.3
49.6 / 36.9
48.0 / 48.3
50.2 / 50.2
51.7 / 47.8

ค่ามาตรฐาน

70.0

115.0

-

เดือนที่ตรวจวัด
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การตรวจวัดระดับเสียง
o สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (Leq5 min) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
และระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540) เรื่องกำ�หนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำ�หนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ

ผลการสุม่ ตรวจวัดค่าความสัน่ สะเทือนสูงสุด ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 บริเวณพืน้ ทีก่ อ่ สร้างโครงการ / โรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง
เวลา
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00
00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00

Transverse
Vertical
Velocity Frequency Velocity Velocity
(mm/s)
(Hz)
(mm/s) (mm/s)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
0.760
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

Longitudinal
Frequency Frequency
(Hz)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
0.190
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

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

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

เวลา
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

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

Longitudinal
Frequency Frequency
(Hz)
(Hz)
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
<0.127
-

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

หมายเหตุ - = ไม่สามารถตรวจวัดได้

o

สรุปผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณโรงเรียนชลราษฎรอำ�รุง พบว่ามีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำ�หนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ�ทิ้ง มกราคม – พฤษภาคม 2562 (ถังบำ�บัดน้ำ�เสียสำ�เร็จรูปในพื้นที่ก่อสร้าง / บริเวณถังบำ�บัดน้ำ�เสีย
สำ�เร็จรูปบริเวณบ้านพักคนงาน)
ดัชนีตรวจวัด
ค่าความเป็นกรดด่าง
บีโอดี
สารแขวนลอย
ซัลไฟด์
ทีเคเอ็น

หน่วย
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร
มก./ลิตร

ม.ค.
8.03 / 7.84
<1.0 / <1.0
<5 / <5
<0.2 / <0.2
<0.20 / <0.20

เดือนที่ทำ�การวิเคราะห์
ก.พ.
มี.ค.
เม.ษ.
8.18 / 7.94 8.10 / 8.06 8.82 / 8.63
<1.0 / <1.0
2/2
2/4
<5 / <5
5/5
25 / 23
<0.24 / <0.24 <0.2 / <0.2 <0.2 / <0.2
<0.20 / <0.20 1.20 / 1.22 0.28 / 0.22

พ.ค.
8.78 / 8.57
1/2
<5 / <5
<0.2 / <0.2
0.42 / 0.57

มาตรฐาน
5-9
≤20
≤30
≤1.0
≤35
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o

สรุปการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้ง

ผลจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�ทิ้ง โครงการ
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณ
ถังสำ�เร็จรูปบ้านพักคนงาน ในดัชนีตา่ งๆ ดังนี้ มีคา่ ความเป็นกรด
ด่าง (pH) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย
(Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjedahl
Nirtogen) พบว่า มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2548 เรือ่ ง
กำ � หนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ำ � ทิ้ ง จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
ทัง้ นี้ การติดตามและรวบรวมผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
จากเจ้าของโครงการดังกล่าว จะพบได้ว่าการวัดผลระหว่าง
ดำ�เนินการก่อสร้างในช่วงเวลาต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานตาม
ที่หน่วยงานควบคุมกำ�หนดเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐาน
การทำ�งานให้เป็นไปในทิศทางที่ได้วางใจ ด้วยการเป็นผู้นำ�
ในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ในเรือ่ งคุณภาพ เวลา ค่าใช้จา่ ย ความปลอดภัยมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมทาง
การก่อสร้าง เพือ่ ให้บริษทั เติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนต่อไป

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)

การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด

GRI
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การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI
Indicator

Description

1. Strategy and Analysis
1.1
1.2

Statement from the most senior decision-maker of the organization.
Description of Key impacts, risk, and opportunities.

Present
AR

SD

16
42-47

5
7

2. Organizational Profile
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Name of the organization.
6-7
Primary brands, products, and/or services
18-25
Operational structure of the organization, including main divisions, operating compa26-41
nies, subsidiaries, and joint ventures.
Location of organization’s headquarters.
7
26-32
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.
Nature of ownership and legal form.
6-7
Markets served (included geographic breakdown, inside cover sectors served, and
33-38
types of customers/beneficiaries).
Scale of the reporting organization.
13-14,16-17
Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership.
19-25
Awards received in the reporting period.
82

3. Report Parameters
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided.
Date of most recent previous report (if any).
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
Contact point for questions regarding the report of its contents.
Process for defining report content.
Boundary of the report (e.g.,countries, divisions, subsidiaries, leased facilities, joint
ventures, suppliers).
State any specific limitations on the scope or boundary of the report.
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can significantly affect comparability from period to period
and/ or between organizations.
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.
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).
Significant changes from previous reporting periods in the scope, boundary, or measurement methods applied in the report.
Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

4. Governance, Commitments, and Engagement
4.1

4.2
4.3

16
16
7

Note

9
5
9-13
9
9-13
9
21-22
9
15-17
6
9
9
9, 70
9-10
9-10

1 มค. - 31 ธค. 2562
Annual

9-10
9-10
9-10
9-11

58, 72-80
Governance structure of the organization, including committees under the highest
governance body responsible for specific tasks, such as setting strategy or
organizational oversight.
Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer.
73
57, 73
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.

21-22
9-10

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

66-69
5-6
15-16
15-16

รองประธานกรรมการ
บริษัทเป็น CFO

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
Indicator

Description

4.4

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to
the highest governance body.
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).
Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are
avoided.
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.
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.
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.
Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with
respect to economic, environmental, and social performance.
Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by
the organization.
Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other
initiatives to which the organization subscribes or endorses.
Memberships in associations (such as industry associations) and/or national/international
advocacy organizations.
List of stakeholder groups engaged by the organization.
Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage.
Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and
by stakeholder group.
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.

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

Economic
EC 1
EC 3
EC 4

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.
Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations.
Significant financial assistance received from government.

Environmental
Energy
EN 6

EN 7

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

Biodiversity
EN 11

EN 12
EN 13

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and
areas of high biodiversity value outside protected areas.
Description of significant impacts of activities, products, and services on biodiversity in
protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.
Habitats protected or restored.

Effluents and Waste
EN 27

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

Compliance
EN 29

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

Present
AR

SD

89-91

17-19, 23

57-58

15-19, 23

115

22-23

43-47,
105-108

10-19

43-47,
105-108

10-19

43-47,
105-108

10-19

43-47,
105-108
105-108

10-19

93-97

9, 17-19

93-97

9, 17-19

93-104
42, 86-89
42, 86-89

12-13, 20-64
10-13
10-13

42, 86-89

10-13

81-92

20-29

81-92
81-92

20-29
20-29

93-104

47-64

93-104

47-64

93-104

47-64

93-104

47-64

93-104

47-64

93-104

47-64

93-104

47-64

10-19

Note
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Indicator

Description

Social : Labor Practices and Decent Work
Employment
LA 1

LA 2
LA 3

AR

Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group,
93-104
gender and region.
Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time 93-104
employees, by significant locations of operation.
Return to work and retention rates after parental leave, by gender.
93-104

Labor/Management Relations
LA 4

Present
SD

30-46
30-46
30-46

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

93-104

30-46

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.
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.
Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation.
Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions.

93-104

30-46

93-104

30-46

93-104
93-104

30-46
30-46

LA 9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category. 93-104
LA 10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued
93-104
employability of employees and assist them in managing career endings.
LA 11 Percentage of employees receiving regular performance and career development
93-104
reviews, by gender and by employee category.

30-46
30-46

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

LA 13 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by
significant locations of operation.

93-104

30-46

LA 15 Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain
and actions taken.

93-104

30-46

HR 1

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

93-104

30-46

Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken.

93-104

30-46

93-104
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.

30-46

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

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

Occupational Health and Safety
LA 5

LA 6
LA 7
LA 8

Training and Education

Diversity and Equal Opportunity

Equal Remuneration for Women and men

Suppliers Assessment for Labor Practices
Human Rights
Investment
HR 2

Non-discrimination
HR 3

Freedom of Association and Collective Bargaining
HR 4

Child Labor
HR 5

Forced or Compulsory Labor
HR 6

30-46

Note

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
Indicator

Description

AR

SD

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

93-104

30-46

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

93-104

30-46

Percentage of operations with implemented local community engagement, impact
assessments, and development programs.
Operations with significant actual or potential negative impacts on local communities.

93-104

30-46

93-104

30-46

96-97

15-19

96-97
96-97

15-19
15-19

96-97

15-19

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

93-104

15-19

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

-

-

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

93-104

47-64

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

Sale of banned or disputed products.

18-64

20-29

Security Practices
HR 7

Indigenous Right
HR 8

Society
Local communities
SO 1

SO 2

Anti-corruption
SO 3

SO 4
SO 5

Total number and percentage of operations assessed for risks related to corruption and
the significant risks indentified.
Communication and training on anti-corruption policies and procedures.
Confirmed incidents of corruption and actions taken.

Public Policy
SO 6

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

Anti-competitive Behavior
SO 7

Compliance
SO 8

Product Responsibility
Customer Health and Safety
PR 1
PR 2

Product and Service Labeling
PR 3

Marketing Communications
PR 6

Present

69

Note

นโยบายเป็นกลางการทางเมือง
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แบบสำ�รวจความคิดเห็นของผู้อ่าน รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด
			 ผู้ถือหุ้น		 นักงาน / ผู้บริหาร บริษัท ซินเท็ค 		
			 คอนสตรัคชั่น 		 จำ�กัด (มหาชน)
			 ลูกค้า		 หน่วยงานภาครัฐ
			 คู่ค้า คู่สัญญา		 สื่อมวลชน
			 ชุมชนและสังคม		 นักเรียน / นักศึกษา
			 อื่น ๆ .........................................
2. ท่านได้รับ “รายงานการพัฒนาการยั่งยืน” จากช่องทางใด
			 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		 เว็บไซด์ www.synteccon.com
			 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th
			 อื่น ๆ ..........................................	
3. เนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจมากที่สุด คือส่วนใด และมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเสนอรูปแบบและความสนใจเนื้อหาในแต่ละบทของรายงานความยั่งยืน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายการประเมิน
เนื้อหาเข้าใจง่าย
เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ทำ�ให้ท่านให้ความสนใจ
ความเชื่อถือของเนื้อหา
การออกแบบรูปเล่มมีความสวยงาม
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
สารจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ภาพรวมการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับ บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน)
การดำ�เนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกำ�กับดูแลกิจการ
การดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
การดำ�เนินงานด้านสังคม
การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

มาก

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

4. กรุณาระบุข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในฉบับต่อไป

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

บร�ษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

555/7-11 ซอยสุข�มว�ท 63 (เอกมัย) ถนนสุข�มว�ท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

