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11.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการแบ่งการด�ำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการ
ด�ำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process) ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการด�ำเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process)
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าขององค์กรตามแนวทางความยั่งยืน และมีความพยายามที่จะปรับปรุง หรือพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ โดยบริษทั ฯ มีความใส่ใจในเรือ่ งของความถูกต้องโปร่งใสของกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจ
เริม่ ต้นตัง้ แต่ขนั้ ตอนการประมูลงาน การจัดหาวัตถุดบิ การจ้างงาน การก่อสร้าง จนโครงการก่อสร้างเสร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงผลกระทบอันอาจจะเกิดต่อชุมชนหรือสังคมโดยรวมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการโดยเมื่อ
ได้รับงานจากการประมูล บริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจถึงการด�ำเนินการของโครงการ ประโยชน์ที่
ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบใดๆ ในระหว่าง
ด�ำเนินการ บริษัทฯ จะเข้าไปชี้แจง และแก้ไขผลกระทบต่างๆ ในทันที นอกจากนี้ หากประชาชนต้องการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ก็
สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบริษัทฯ ในหลากหลายช่องทาง ผ่านทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารโดยตรงผ่านพนักงาน
ในพื้นที่ด�ำเนินงานของโครงการนั้นๆ และหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อน
ส่งมอบงานต่อไป
• นโยบายภาพรวม และการด�ำเนินงาน
จากปรัชญาองค์กรที่กล่าวว่า “สร้างสรรค์ผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ภายใต้ความพอใจสูงสุดของลูกค้า” และจากวิสยั ทัศน์ “มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างทีค่ รบวงจร ในอุตสาหกรรม
พลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน” เป็นสิ่งที่ตอกย�้ำอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารว่า
ความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจได้อย่างมั่นคงนั้น ต้องมีอุดมการณ์ในการด�ำเนินกิจการที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนอย่างเป็นธรรม เพื่อเป็นแนวทางสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการใน
หลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ
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1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ในจรรยาบรรณและจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงานในหมวดที่ 5 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อพึงปฏิบตั เิ รือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรือ่ งดังกล่าว ปรากฏ
ดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานหมวดที่ 10 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption
Policy) และมีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption Policy) ซึง่ อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทุกคน ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับและดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่อย่างใด
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการมาเป็นพนักงานประจ�ำ อีกทั้งการจ้างงานของบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการเท่าเทียมทางเพศ
โดยไม่กำ� หนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่งในการเลือกรับสมัครเข้าท�ำงาน
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม
ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2
ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “10. การก�ำกับดูแลกิจการ”
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักยิง่ ถึงการให้บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ส่งมอบงานต่อลูกค้าทีเ่ ป็นไปตามความความต้องการ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและ
พนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วแต่กรณีโดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อสื่อสาร
3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตาม
ความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้
บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา ผลการประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกน�ำเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�ำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ปรากฏดัง
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาชุมชน เนือ่ งจากลักษณะ
งานของกลุ่มบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งความ
ปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้น
แล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง
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บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ และท�ำความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการเป็นระยะๆ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด�ำเนินโครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน
8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR
- ไม่มีข้อมูลส�ำหรับหัวข้อนี้ • การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่เกิดกรณีถกู ตรวจสอบ หรืออยูร่ ะหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
ว่าด้วยการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ไม่มกี ารฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนยั ส�ำคัญแต่อย่างใด

2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After-Process)
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมากมายตลอดทั้งปี ดังนี้
1. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต
บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จ�ำกัด จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนกันยายนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกัน
บริจากโลหิต ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ส�ำหรับในปี 2560 ได้รับบริจาคโลหิตรวม 112 ถุง

2. กิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้งานให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์
ได้แก่ บริจาคอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ได้ใช้งานให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลือ่ นไหวสากล บริจาคสิง่ ของให้แก่มลู นิธพิ ระดาบส
บริจาครถเข็นจ�ำนวน 10 คัน ให้แก่มลู นิธคิ นพิการไทย บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีไ่ ม่ใช้แล้วให้แก่มลู นิธกิ ระจก
และบริจาควัสดุอะลูมิเนียมน�้ำหนักรวมกว่า 9 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

- พฤษภาคม 2560 ร่วมบริจาคตุ๊กตา
อาหาร และเครือ่ งดืม่ ภายใต้โครงการ “TRC
ใจดีพใี่ ห้นอ้ ง” เพือ่ ส่งมอบความสุขให้กบั เด็ก
ก�ำพร้าและเด็กๆ ทีม่ ฐี านะยากจน ณ มูลนิธิ
บ้านนกขมิ้น
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- มิถุนายน 2560 ร่วมบริจาควัสดุ “อะลูมิเนียม” น�ำ้ หนักรวม
กว่า 9 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เพื่อจัดท�ำขาเทียมต่อไป

- กรกฎาคม 2560 บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ ไ ม่ ใช้ แ ล้ ว ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ภายใต้ โ ครงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

- กรกฎาคม 2560 มอบรถเข็นจ�ำนวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการให้ดียิ่งขึ้น

- สิงหาคม 2560 มอบสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น
ตุ๊กตา และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับมูลนิธิพระดาบส

- กันยายน 2560 มอบอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทไี่ ม่ได้ใช้ ให้แก่
สมาคมคนพิการทางการเคลือ่ นไหวสากล น�ำไปรีไซเคิลเพือ่ สร้าง
รายได้ กลับมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ คนพิการต่อไป
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3. กิจกรรมสนับสนุนน�ำ้ ดื่มเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส�ำคัญต่างๆ
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงานเขตสายไหมและเขตบางเขน ตลอดปี 2560
โดยการร่วมสนับสนุนน�ำ้ ดื่มให้กับกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

- มิถุนายน 2560 มอบน�้ำดื่มให้ส�ำนักงานเขตบางเขน เพื่อ
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ
สะอาดด้วยพลังประชาชน”

- สิ ง หาคม 2560 ที่ ม อบน�้ำ ดื่ ม จ� ำ นวน 600 ขวด ให้ แ ก่
ส�ำนักงานเขตบางเขน เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคูคลองในพืน้ ทีเ่ ขตบางเขน ณ ส�ำนักงาน
เขตบางเขน

- ตุลาคม 2560 มอบน�ำ้ ดืม่ ให้กบั ส�ำนักงานเขตบางเขน และส�ำนักงานเขตสายไหม รวม 9,000 ขวด เพือ่ ใช้แจกจ่ายให้กบั ประชาชน
ที่เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

4. กิจกรรม “โครงการสู่บ้านเกิด”
“โครงการสู่บ้านเกิด” คือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังท�ำให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมบ้านเกิดของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการสู่บ้านเกิดได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยในปี 2560
บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงานรวม 3 โครงการ คือ
1) การบริจาคโลงเย็นเพื่อเป็นสาธารณะกุศลให้แก่วัดบ้านค�ำเม็กโนนทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวให้กับวัดศรีโสภณ อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
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3) โครงการต่อเติมห้องน�้ำและห้องสุขาส�ำหรับเด็กเล็กและสร้างห้องสุขาส�ำหรับเด็กเรียนให้แก่ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา
ต�ำบลคลองสมบูรณ์ อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร

5. กิจกรรมช่วยเหลือสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงไม่รีรอที่จะให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสพภัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างก�ำลังใจและแสดงน�้ำใจต่อคนไทยด้วยกันด้วย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน น�ำ้ ดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ และบริจาค
น�ำ้ ดื่มส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกฉียงเหนือ
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6. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง และโครงการติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้

- มกราคม 2560 มอบของขวัญวันเด็กให้กับ นักเรียนโรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม จ�ำนวน 300 คน เพื่อเป็นขวัญ
ก�ำลังใจและส่งเสริมการเล่นตามพัฒนาการ

- กุมภาพันธ์ 2560 จัดโครงการติวเข้มกวดวิชา ในโครงการ
ติวเตอร์เพื่อน้อง พิชิตภาษาอังกฤษ O-NET ให้แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ�ำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�ำเนิน
โครงการ1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28”
Recoating Section (RC-400)

- มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ IT เพื่อน้อง ให้แก่
โรงเรียนมาบล�ำบิด จังหวัดชลบุรี

