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บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม และการดำาเนินงาน

 บริษัทฯ มีการกำาหนดพันธกิจองค์กรเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในพันธกิจ คือ  
“เราจะบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม” นอกจากนั้นแล้ว หนึ่งในค่านิยมองค์กร
ยังให้ความสำาคัญกับสังคม และสิ่งแวดล้อม คือ “ C = Commitment มุ่งมั่นสู่คุณภาพ ปลอดภัยทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม  
รับผิดชอบต่อสังคม”  ในปี 2561 ได้มีการออกประกาศ เรื่อง “นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
สิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบตอ่สงัคม”  บงัคบัใชใ้นองคก์ร และได้เปดิเผยในเวบ็ไซตภ์ายใตห้วัขอ้ “เกีย่วกบัเรา” / “นโยบาย 
QSSHE”  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงานทั่วองค์กร  และบริษัทฯ ยังได้มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมและดูแล
สิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมเสมอมา 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบของกิจการในหลักการ 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้

1)  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

   บริษัทฯดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายกำากับดูแลกิจการ 
ขององค์กร เพ่ือให้เกิดการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยจัดทำา 
เปน็คูม่อืการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิและนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชัน่
(คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ)  ในส่วนที่ 3 หัวข้อแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณทีอาร์ซี ซึ่งให้แนวทางปฏิบัติรวม 12 หมวด 
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

หมวดที่ 7 การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล
และการใช้ข้อมูลภายใน

หมวดที่ 2 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

2.1 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2.2 สิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 8 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

หมวดที่ 3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้ง 
ด้านผลประโยชน์

หมวดที่ 9 การปฏิบัติต่อลูกค้า

หมวดที่ 4 การรับ การให้ของกำานัล ทรัพย์สินและ

การเลี้ยงรับรอง

หมวดท่ี 10 การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

หมวดที่ 5 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น หมวดท่ี 11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์

หมวดที่ 6 การดำาเนินการด้านการเมือง หมวดท่ี 12 การปฏิบัติต่อพนักงาน

 2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันซ่ึงอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง
ที่ 6/2559 เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2559 เพื่อส่ือสารให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีการกำาหนดข้อพึง
ปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรปรากฏดังคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563   
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“สว่นที ่4 นโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ “ ซึง่
แบง่เปน็หวัขอ้ยอ่ยประกอบดว้ย  คำานยิาม นโยบาย หนา้ที่
ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ มาตรการ ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการกระทำาผดิ ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งเรยีน และได้
เปดิเผยไวใ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ  ภายใตห้วัขอ้ “นโยบายตอ่ตา้น
การคอร์รัปชั่น”  ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจใน
ทกุกระบวนการเปน็ไปอยา่งถกูตอ้งอยูใ่นขอบขา่ยกฎหมาย
อยา่งเครง่ครดัดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ โปรง่ใสและเปน็ธรรม

   ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นแต่อย่างใด 

3)  การเคารพสิทธิมนุษยชน และ 4) การ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

   บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจภายใต้การเคารพสิทธิ
มนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มี 
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความเท่า
เทยีมทางเพศ  มีการวา่จ้างคนพกิารมาเปน็พนกังานประจำา 
ตามแนวปฏิบัติที่อยู่ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ 
หมวดที่ 1 การเคารพกฎหมายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

5)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

   บ ริ ษั ทฯ  ต ร ะหนั ก ถึ ง ก า ร ให้ บ ริ ก า รที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความ
ความตอ้งการ ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด ภายใตม้าตรฐาน
ความปลอดภัย ตามแนวปฏิบัติต่อลูกค้าที่อยู่ในคู่มือ
จริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 9 

   บริษัทฯ มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้าต่อคุณภาพของงานและบริการของบริษัทฯ  
ซึ่งมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 1. ด้านคุณภาพของงาน  
2. การบริการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและส่ิง
แวดล้อม  3. ด้านคุณภาพของทีมงานบริษัทฯ  4. ด้าน
งานบริการทั่วไป 5. ด้านการรับบริการจากบริษัทฯ ผล
การประเมินและความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำาเสนอต่อฝ่าย
จดัการ เพือ่ใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาและปรับปรงุการให้
บรกิารทีส่ามารถตอบสนองความพอใจของลกูคา้ให้ดยีิง่ขึน้ 

6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ 7) การ
ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   

   บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำาคัญกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
ปรากฏดังคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ หมวดที่ 2  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่งแวดล้อม  บริษัทฯ  

มนีโยบายปลกูฝงัจติสำานกึสง่เสรมิพนกังานทกุคนใหช้ว่ยกัน
ดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมในการดำาเนนิธุรกจิ มีการประเมินผลก
ระทบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีกอ่นจะดำาเนนิงานการออกแบบกระบวนการ
ทำางานและคำานงึถงึความเหมาะสมในการปอ้งกนัผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน และการใช้ทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่ายั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายองค์กร  

8)  การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรม CSR  

   ไม่มีข้อมูลสำาหรับหัวข้อนี้ 

การดำาเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูก
ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มี
อำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 
ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการดูแลความรับผิดชอบ
ตอ่สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยมุ่งม่ันดแูลใหก้ารดำาเนนิงานทกุ
กระบวนการไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบทางลบตอ่ชมุชนและสิง่
แวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนากิจกรรมเพื่อสังคม ซ่ึงช่วย
เสรมิสรา้งภาพลกัษณท์ีด่แีละทำาใหช้มุชนสงัคมโดยรวมเชือ่
มั่นและไว้วางใจองค์กร 

บริษัทฯ มีการแบ่งการดำาเนินการด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมใน 2 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในกระบวนการดำาเนินงานขององค์กร (CSR-In-Process) 
และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-
After-Process) ดังนี้ 

1. ความรับผดิชอบตอ่สงัคมในกระบวนการดำาเนนิ
งานขององค์กร (CSR-In-Process)

ธรุกจิหลกัของกลุม่บรษิทัฯ คอืการใหบ้รกิารรบัเหมา
ก่อสร้างในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ตลอดจน
โครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นความปลอดภัยของชุมชนและ 
การรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างและหลัง 
การส่งมอบงานเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง ในกระบวนการ
ทำางานทุกโครงการได้มีการคำานึงถึงสภาพแวดล้อม สังคม  
และชุมชน อาทิ การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยของไซต์งาน การระบายขจัดของเสีย  
การดูแลชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจน 
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ส่งเสริมความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ 
สงัคมเพือ่ใหเ้กดิความรับผดิชอบตอ่สงัคมอยา่งเปน็รปูธรรม 
ควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คือ 
การสง่มอบงานทีไ่ดม้าตรฐาน ตรงความตอ้งการให้กบัลกูคา้
ภายใต้ระยะเวลาที่กำาหนด ดังนี้

• เมื่อได้รับงาน

■ สถานทีก่อ่สรา้ง: บรษิทัฯ จะประเมนิสถานที่
ก่อสร้างว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาต่อชุมชน
ท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือไม่ ตรวจ
สอบกรรมสิทธิ์ ครอบครองพื้นท่ีก่อสร้าง
ว่าเป็นไปอย่างสุจริตถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยบริษัทฯจะเข้าทำางานในพื้นที่ได้ต่อเมื่อ
เจ้าของโครงการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อนุญาตและส่งมอบพื้นที่

■ กระบวนการจัดหาวัสดุและผลิตภัณฑ์ :  
ก่อนนำาวัสดุและผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการ  
หนว่ยงานควบคมุคณุภาพของบรษิทัฯ ทำาการ
ตรวจคุณสมบัติว่าเป็นไปตามที่ เจ้าของ 
งานกำาหนด นอกจากนี้มีการประเมินผู้จัด
จำาหน่ายและผู้รับเหมาช่วงโดยฝ่ายบริหาร
จัดการพัสดุและโลจิสติกส์เป็นประจำาทุก 
6 เดือนเพื่อนำามาประกอบการพิจารณา
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งต่อไป การประเมิน
จะใช้ “แบบประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ
หลังส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ” ซ่ึงมี
หัวข้อการประเมินดังนี้ 1. การบริหารจัดการ
ทั่วไป 2. คุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ  
3. ความตรงต่อเวลา 4. อาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และ 5. การออกแบบ 
และวิศวกรรม กรณีผู้จัดจำาหน่ายหรือผู้รับ
เหมาช่วงรายใหม่ บริษัทฯจะส่งประกาศ 
เ รื่ อ งน โ ยบายคุณภาพ  คว ามมั่ น ค ง  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งกฎ 
ระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ ใหผู้จ้ดัจำาหนา่ย
หรือ ผู้รับเหมาช่วงรายใหม่ เพื่อใช้ เป็น
แนวทางปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

■ การจ้างงาน: บริษัทฯเปิดโอกาสให้คนที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานที่
ก่อสร้างเข้ามาสมัครงานกับบริษัทฯ ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและ 
มีรายได้จากการรับจ้างทำางานในพื้นที่  

• ขณะดำาเนินงานก่อสร้าง

■ บริษัทฯ ส่งทีมงานเข้าไปประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและทราบถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากก่อสร้างโครงการ ตลอดจนชี้แจง
ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัหลงัโครงการกอ่สรา้งแลว้
เสรจ็  ในกรณทีีเ่กดิผลกระทบหรอืปญัหาใดๆ 
ในระหวา่งดำาเนนิการบรษิทัฯจะทำาการชีแ้จง
และแก้ไขผลกระทบต่างๆทันที  นอกจากนี้
บริษัทฯเปิดช่องทางการร้องเรียนปัญหาจาก
ประชาชน อาทิ ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ 
หรือ การส่ือสารโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่
ที่สำานักงานไซต์งาน โดยมอบหมายให้มี 
เจ้าหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบในการรบัเรือ่งรอ้งเรียน
โดยเฉพาะ 

■ บริ ษัทฯวางแผนบริหารจัดการเส้นทาง 
การจราจรบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีผลกระทบ 
ต่อชุมชนน้อยท่ี สุด  โดยการวางแผน 
จัดตารางเวลาให้มีการส่งมอบวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในเวลาที่เหมาะสม   

■ บริษัทฯจัดให้มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางานและ 
มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

■ บริษัทฯมีการกำาหนดออกแบบรูปแบบ 
การกอ่สรา้งทีค่ำานงึถงึความปลอดภยัในพ้ืนที่
ก่อสร้างตามที่กฎหมายกำาหนด

• การส่งมอบงาน

■ เม่ือการก่อสร้างดำาเนินการส่วนใหญ่แล้ว
เสร็จ บริษัทฯจะปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ต่างๆ 
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานตาม
สัญญาให้แก่เจ้าของโครงการ

■ บริษัทฯมีการรับประกันในการดูแลผลงาน
ก่อสร้างภายหลังส่งมอบงานไปแล้ว ตาม
ระยะเวลาที่มีการ ตกลงกัน

■ บริษัทฯมีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ
และความต้องการในอนาคตเพื่อที่จะนำามา
ใช้ปรับปรุงการทำางานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
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2. กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
(CSR-After-Process) 

ในปี 2563 บรษิทัฯ และบริษทัย่อย มกีารจดักจิกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี ดังนี้

1)  กิ จกรรมส่ ง เ สริ ม พัฒนาการแล ะ 
การศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 

■ มอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ โรงเรียนอนุบาลวัด 
พรพระร่วงประสิทธิ์ และโรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ 
โดยการมอบของขวัญให้น้องๆนักเรียนเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำาลังใจให้กับเด็กๆ ซ่ึงจะเป็นกำาลังสำาคัญของ
ประเทศในอนาคต

■ เปิดพ้ืนที่ ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
บ้านค่ายเข้ามาเรียนรู้การทำางานจริง

    บริษัทฯ ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
เพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา กับวิทยาลัย
เทคนคิบา้นคา่ย โดยการเปดิพืน้ทีส่ำานกังานสาขา จ.ระยอง 
ให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกทำางานจริง

2)  กิจกรรมบริจาคโลหิต

   บรษิทั ทอีารซ์ฯี และบรษิทั สหการวศิวกร จำากดั 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ในปีนี้ 
จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคม ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 
2551  โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและบุคคลทั่วไปในชุมชน 
ใกล้เคียงได้ร่วมกันบริจาคโลหิต สำาหรับปี 2563 เป็น 
การบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งได้รับการบริจาค
โลหิตรวมจำานวนทั้งสิ้น 75 ถุง หรือ 32,650 มิลลิตร และ
ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีวันสำาคัญ ได้แก่ วันแม่แห่งชาติจึงได้
มอบต้นมะลิให้กับผู้มาบริจาคโลหิตทุกท่านเพื่อนำาไปมอบ
ให้กับบุคคลที่รัก และเคารพเนื่องในวันแม่แห่งชาติ    
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■ ส่งต่อปฏิทินเก่าเพ่ือนำาไปผลิตหนังสือ
อักษรเบรลล์

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
รวบรวมปฏิทิน หนังสือและนิตยสารเก่าท่ีไม่ใช้แล้วมอบ
ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำาไป
ผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตา 
ทั่วประเทศต่อไป

■ มอบสิ่ งของที่ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ให้แก่สมาคม 
คนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

    บริษัทฯ ได้ทำาการส่งมอบสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว 
เช่น กระเป๋า รองเท้า หนังสือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคล่ือนไหวสากล อำาเภอ
ลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำาไปสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชน และสังคม

3)  กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณ 
ประโยชน์สำาหรับคนด้อยโอกาสในสังคม

■ บรจิาคกลอ่งเคร่ืองด่ืมใชแ้ลว้ สนับสนุน
โครงการ หลังคาเขียวเพ่ือมูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก”

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมทั้งมีการจัดทำา 5ส. 
และทำาการแยกขยะประเภทต่าง ๆ หลังจากการแยกขยะ
ประเภทกล่องเคร่ืองด่ืม UHT ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทฯ 
ได้ทำาการส่งมอบกล่องเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทน
จาก บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำากัด (มหาชน) เพื่อนำา
ไปรีไซเคิลผลิตเป็นแผ่นหลังคา ในโครงการ “หลังคาเขียว
เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” โดยโครงการนี้
ไดส้นบัสนนุการแยกสิง่ของทีไ่มไ่ดใ้ช ้เพือ่นำาไปใชป้ระโยชน ์
ต่อไป (หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 1x2.40 เมตร จะใช้กล่อง
เครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต)

■ มอบไส้แม็ก และห่วงฝาอลูมิเนียมใช้
แล้วให้แก่สมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล

    ต่อเน่ืองจากกิจกรรม 5ส. ของบริษัทฯ 
พนกังานในแตล่ะหนว่ยงานไดม้กีารคดัแยกขยะ และคัดแยก 
ลวดเยบ็กระดาษรวมถงึหว่งฝาอลมูเินยีม เพือ่รวบรวมนำาไป 
มอบให้กับสมาคมคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวสากล 
จ.ปทุมธานี นำาไปเป็นส่วนผสมในการทำาขาเทียมสำาหรับ
ช่วยเหลือคนพิการต่อไป
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■ กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาคูน้ำา คลอง
ระบายน้ำาริมถนนวิภาวดี-รังสิต

    บริษัท  สหการวิศวกร  จำ ากั ด  ได้ทำ า 
การสนบัสนนุรถแบคโฮและรถบรรทกุใหก้บักองอำานวยการ
น้ำาแห่งชาติ เพื่อบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาน้ำา
ทว่มในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล เพือ่รว่มกนัทำากจิกรรม 
จติอาสาฯ พฒันาคูน้ำา คลองระบายน้ำารมิถนนวภิาวด-ีรงัสติ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างพัฒนาคูน้ำาริม
ถนนวภิาวด ีตอนที1่ ในระหวา่งวนัที ่21 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2563

■ โครงการสู่บ้านเกิด

    “โครงการสู่บ้านเกิด” คือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน 
ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมได้แล้วยังทำาให้พนักงานรา
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■ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง

    บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำากัด 
รว่มบรจิาคคอมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟา้ทีไ่มใ่ช ้
แล้วให้แก่มูลนิธิกระจกเงา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์
เพ่ือนอ้ง ตามนโยบายของบรษิทัฯ ทีเ่ลง็เหน็ถงึความสำาคัญ 
ของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยเฉพาะ 
การส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่อยู่ห่างไกลและ
ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา

4)  กิจกรรมการพัฒนาชุมชนและกิจกรรม
สำาคัญต่าง ๆ

■ ข้าวกล่องปันสุข

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน 
ความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นจำานวนมาก ทางบริษัท  
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) จึงได้จัดทำา “ข้าว
กลอ่งปนัสขุ” พรอ้มน้ำาดืม่ใหก้บั สน.คนันายาว เพือ่แจกจา่ย 
ให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงต่อไป
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ได้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือและพัฒนา
ชุมบ้านเกิด ของตนเองได้ ทั้งนี้โครงการสู่บ้านเกิดได้
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา และใน 
ปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน
บ้านเกิดของพนักงานในโครงการสู่บ้านเกิด 2 โครงการ 
ไดแ้ก่ โครงการปรบัปรงุตอ่เตมิพืน้ที่เอนกประสงค ์โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 8 จ.บุรีรัมย์ และโครงการปรับปรุงต่อเติม
พืน้ทีห่อ้งอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล
แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

โครงการสู่บ้านเกิดจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีเพื่อเป็น 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและท้องถิ่นบ้านเกิดของพนักงาน 
ตามนโยบายทางบริษัทฯ ที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
คืนกำาไรสู่สังคมต่อไป

■ โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลศรีธัญญา

     บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จำากดั (มหาชน) 
เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตของผู้ป่วยใน 
โรงพยาบาลศรีธัญญา จึงได้จัดทำาโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย ด้วยการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
เพือ่ใหผู้ป้ว่ยมีรายได ้มขีวญักำาลงัใจ และตระหนกัรูถ้งึคณุคา่
ในตัวเอง ท้ายนี้บริษัทฯ ขอส่งกำาลังใจและจะอยู่เคียงข้าง
สังคมไทยตลอดไป

5)  กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

■ กล้าไม้..ชวนปลูก

    เนื่องด้วยในวันท่ี 5 มิถุนายน เป็นวัน 
สิ่งแวดล้อมโลก บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในด้าน 
สิง่แวดลอ้มจึงไดจ้ดัทำากจิกรรม “กลา้ไม.้.ชวนปลกู” โดยมอบ
กล้าไม้ให้กับพนักงานจำานวน 100 ต้น เพ่ือนำาไปปลูกเพิ่ม
พืน้ทีส่เีขยีวในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง และใหพ้นกังาน
ได้มีเวลาดูแลรักษาให้กล้าไม้นั้นเจริญเติบโตต่อไป โดยเรา
เช่ือว่าการปลูกต้นไม้ปลูกแล้วต้องใส่ใจดูแลด้วย จึงจะได้
ผลที่ดีอย่างแท้จริง

แนวปฏิบตัด้ิานความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และ บริษัท สหการวิศวกร จำากัด ให้
ความสำาคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม โดยผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนดำาเนินการปฏิบัติไม่เพียงแต่
สอดคล้องตามกฎหมายและนโยบายเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้น
ยกระดบัมาตรฐานใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในระดบัสากลและมุง่มัน่ 
เปน็องค์กรทีป่ลอดอบุตัเิหตจุากการทำางานเพือ่คุณภาพชวิีต
ที่ดีทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร

 กลุ่มผู้บริหารมีความมุ่ ง ม่ันในการผลักดันให้ 
การดำาเนนิการในทกุโครงการเกดิความปลอดภยัทัง้ตอ่ชวีติ
และทรัพย์สินและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยถือ
เป็นความร่วมมือและเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในทุก
ระดับ โดยผู้บริหารเป็นผู้นำาในการรับผิดชอบผลักดันให้มี 
การจัดการและติดตามผลอย่างจริงจัง ท้ังสนับสนุน 
งบประมาณและทรัพยากรในการจัดการ สร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมในการทำางานทีป่ลอดภยั การจัดสรรเครือ่งมอื 
และอุปกรณ์ที่เพียงพอและเหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
เพื่อให้บรรลุตามที่มุ่งมั่นดังกล่าว อาทิ 
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■ การสง่เสรมิพัฒนาความรูว้ทิยากรด้าน
ความปลอดภัย

    บริษทัฯ ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาความรู ้ 
เพิ่มศักยภาพความสามารถให้กับวิทยากรด้านความ
ปลอดภัย  จึงได้ส่งเสริม สนับสนุน ส่งพนักงานเข้ารับ 
การอบรมเพื่อเป็นวิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัย 
อาทิ การทำางานในที่ อับอากาศ, ความปลอดภัยใน 
การทำางานไฟฟ้าสำาหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า, 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยใช้รถ forklift เป็นต้น 
เพื่อนำาองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้เข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

■ การอบรมใหค้วามรูด้้านความปลอดภัย
แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

    บริษัทฯ กำาหนดให้พนักงาน/ลูกจ้าง ทุกคน  
ต้องเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัตามทีก่ฎหมาย
กำาหนด เช่น หลักสูตรความปลอดภัยสำาหรับลูกจ้าง 
เข้าทำางานใหม่, หลักสูตรความปลอดภัยระดับหัวหน้า
งาน,  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยระดับบริหาร และ
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.)

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยลูกจ้างใหม่ 6 ชั่วโมง

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น      

อบรมหลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น

    พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง
ที่ได้ประเมินและกำาหนดมาตรการควบคุมไว้จะต้องผ่าน 
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

อบรมการทำางานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน
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อบรมการทำางานที่อับอากาศให้ผู้ปฏิบัติงาน 

อบรมการทำางานเกี่ยวกับปั่นจั่นให้ผู้ปฏิบัติงาน

■ การจัดการอาชีวอนามัย : 
 มาตรการควบคุม 
 ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

    บรษิทัฯ ใหค้วามตระหนักด้านอาชวีอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงวางมาตรการ  
การเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด
โดยใช้แนวปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
เช่น การ รักษาความสะอาด การป้องกันโดยสวม 
หน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การเว้น 
ระยะห่าง เป็นต้น ■ การรณรงค์และส่งเสริม 
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สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ปลอดภัย 
กิจกรรม 5ส     

ผู้บริหารร่วมกิจรรม 5ส กับพนักงาน 

ในวัน Big Cleaning Day
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■ การปฏิบัติตามกฎหมาย(Legislation 
Compliance)  

    เพือ่ให้การปฏบิตัสิอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย
และมีการติดตามพร้อมทั้งให้คำาแนะนำาในการดำาเนินการ
ได้อย่างถูกต้องและเป็นอิสระ คณะผู้บริหารระดับสูงจึง
ได้สนับสนุนให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย  
ส่วนกลาง ในการติดตามและดำาเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
โครงการฯ โดยมีบทบาทติดตามผลการดำาเนินงานเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยั รวมถงึ 
ตรวจสอบให้ข้อแนะนำาและผลักดันร่วมกับคณะกรรมการ
ความปลอดภัยในทุกโครงการเพื่อให้เกิดสภาพการทำางาน
ที่ปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบในทุกเดือน

อบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานใหแก่พนักงาน

อบรมการจัดการสารเคมีอันตรายให้ผู้ปฏิบัติงาน

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ

   ■ บริษัทฯ ได้มี โครงการปรับปรุงระบบ 
การการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 
18001:2007) ไปสู่ ISO 45001:2018 โดยเริ่มดำาเนินงาน 
ในเดือนมกราคม 2563 และไดร้บัการรบัรองในเดือนตลุาคม 
2563 โดยหัวใจที่เป็นกุญแจแห่งความสำาเร็จ คือ ความเป็น
ผู้นำาของผู้บริหารสูงสุดและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
(Leader ship and worker participation) ซึง่จะสง่ผลใหร้ะบบ
การจัดการเกิดความม่ันคง  นำาไปสู่ เป้าหมายสูงสุด คือ 
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ความอย่างยั่งยืน ตลอดไป

■ การติดตาม ตรวจวัดและการควบคุม
การปฏิบัติ

    บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคญัและมุง่เนน้มาตรการ
เชิงป้องกันในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยต้องเร่ิมต้นที่ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในสภาพความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
เช่น ต้องไม่มีสารเสพติด แอลกอฮอล์ เป็นต้น เราจึงจัดให้
มกีารสุม่ตรวจวดัแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิในผูป้ฏบิตังิาน
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    • การตรวจสภาพความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

     ■ ตรวจวัดแอลกอฮอล์

    • การติดตามตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

     เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารการจัดการ
ด้านความปลอดภัย ได้ถูกนำาไปปฏิบัติสอดคล้องตาม
มาตรฐานที่บริษัทกำาหนด ฝ่ายบริหาร QSHE ส่วนกลาง  
จะเขา้ทำาการตรวจตดิตามการดำาเนนิการในโครงการ รวมถงึ 
การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียงที่ทางบริษัทฯ 
ดำาเนินโครงการ

■ การสือ่สารด้านความปลอดภัยและการ
สร้างความตระหนัก

    เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปฏิบั ติ งานได้ เล็ ง เห็น 
ความสำาคัญของความปลอดภัยและสร้างจิตสำานึกแห่ง 
การระมัดระวังการทำางาน ทุกโครงการจะจัดให้หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้บริหารโครงการได้ผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันมาแบ่งปันประสบการณ์ในระหว่าง Safety 
Morning Talk รวมถึงพูดคุยมาตรการป้องกันตามแผน
ควบคุมและจัดการความเส่ียงในกลุ่มย่อยกับผู้ปฏิบัติงาน
ก่อนเริ่มงาน

    • ประชุมหัวหน้างานก่อนเริ่มงาน
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■ มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำาเดือน

     บริษัท สหการวิศวกร จำากัด โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ได้รับเกียรติบัตร เป็น 
ผูป้ฏิบตังิานครบ 800,000 ชัว่โมงการทำางาน โดยมมีาตรการความปลอดภยัเหมาะสมกบัการทำางาน จาก กองควบคมุกอ่สรา้ง 
สำานักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

    • Safety Talk


