เอกสารประกอบวาระที่ 3.3
นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน ปี 2558
นับจากปี 2557 บริ ษัท แมคทริ ค จากัด (มหาชน) ได้ เร่ งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมขององค์กร และมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นองค์กรเอกชนไทยที่มีคณ
ุ ภาพดาเนินการธุรกิจก่อสร้ าง
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่สงั คมและประเทศชาติ จะได้ รับเป็ นสาคัญ พร้ อมจะเป็ นเครื่ องมือและกลไกที่มีส่วนช่วยและ
ขับเคลือ่ นสังคม และร่วมพัฒนาชาติไทยให้ เจริ ญรุ่งเรื องทัดเทียมนานาอารยาประเทศ
ในปี 2558 นี ้ บริ ษัทฯ ขอรายงานความก้ าวหน้ าของงาน ดังนี ้
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 มีมติอนุมตั ิรายงานความเพื่อการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
 บริ ษัทฯ เพิ่มความต่อเนื่องของการดาเนินงาน บริ ษัทฯ เปิ ดช่องทางการดาเนินการในโครงการนี ้ โดย
เปิ ดช่องทางการสื่อสาร (two-way communication) กับพนักงานทุกท่าน ผ่าน Group Line “CSR
Mctric” โดยสมาชิ ก ของกลุ่มครอบคลุม ผู้บ ริ หาร ผู้จัดการโครงการ วิ ศวกร หัว หน้ างานทุก แผนก
Safety เพื่อมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ประกอบด้ วยเรื่ องที่ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ าย
 จัดตังให้
้ มี “คณะทางานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” สมาชิกประกอบด้ วย
o นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ
ประธานคณะทางาน
o นางโสฬสญา เขมสุข
หัวหน้ าคณะทางาน
o นายวันชัย ถนัดค้ า
คณะทางาน – ตัวแทนโครงการ
o นางสาวอัชฌาวดี บุญรัตน์
คณะทางาน – ตัวแทนสานักงานใหญ่
o นายคเชนทร์ แสงต่าย
คณะทางาน – ตัวแทนแผนก Safety
o นางสาววรัญญา บัวศรี
คณะทางาน – ตัวแทนแผนก HR
โดยมีเลขานุการบริษัท เป็ นประธานในการดาเนินการจัดทารายงาน เรี ยกประชุม จัดประชุม และดาเนินการ
ตามแผน เป้าหมาย และกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่บริ ษัทตังไว้
้ ที่ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดาเนินการตามแผน
ในปี ที่ผา่ นมีการจัดประชุมคณะทางานย่อยสรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีมาตราการต่อต้ านทุกรูปแบบในการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม เช่น
การฮัวประมู
้
ล หรื อการให้ ความช่วยเหลือบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย รวมถึ งการแข่งขันตัด
ราคาสินค้ าและบริ การเกินควร ซึง่ ทาให้ บริ ษัทขนาดเล็กเสียเปรี ยบ มีการทาสัญญาว่าจ้ าง และมีการ
ทาสัญญาข้ อตกลง ก่อนที่จะมีการเริ่ มลงมือทางาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นการละเมิด
หลักสิทธิมนุษยชน ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรื อแรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้รับเหมาช่วงของบริษัทฯ
ด้ วย
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2. การต่อต้ านการทุจริ ต
บริ ษัทฯ มีความตระหนัก และให้ ความสาคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางในความประพฤติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน
ในเรื่ องจริ ยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ “จรรยาบรรณพนักงาน
(Code of Conduct) ซึง่ ประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนพฤศจิกายน 2557 ครอบคลุมเรื่ องสาคัญต่างๆ ดังนี ้
 การรายงานต่อ SET และ SEC ของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
 ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
 การรักษาความลับของข้ อมูล
 การสือ่ สาร
 การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
 การคุกคาม
 การพนัน การดืม่ ของมึนเมา และสิง่ เสพติด
 การให้ และรับของกานัลและการเลี ้ยงรับรอง
 สิง่ ที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ควรปฏิบตั ิ
 ทรัพย์สนิ ขององค์กร
 การทางานอื่นหรื อกิจกรรมภายนอก
 การลงโทษทางวินยั
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทาประกาศระเบียบข้ อปฎิบตั ิ และให้ ถือเป็ นพนักงานทุกท่านทราบ โดยมี
ขันตอน
้
และระเบียบข้ อกาหนด ตังแต่
้ การสอบสวน เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่ทกุ คนและดาเนินการ
ลงโทษตามระเบียบของบริ ษัทฯ
3. การเคารพสิทธิมนุษชน
บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกคน ต้ องปฎิบตั ติ ามหลัก
สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดให้ ความรู้ความเข้ าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนาไปปฎิบตั ิ
เป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินงาน การให้ โอกาส และการจ้ างแรงงานด้ วยความเป็ นธรรม และไม่สนับสนุน
กิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรื อแรงงานที่ผิดกฎหมาย ทังนี
้ ้ รวมถึง
ผู้รับเหมาช่วงของบริ ษัทฯ ด้ วย บริ ษัทฯ ได้ ร่วมสนับสนุน ส่งเสริ มผู้พิการให้ มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคล
ทัว่ ไป เช่น การรับสมัครคนพิการเข้ าทางาน
4. การปฎิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ กาหนดนโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีความชัดเจน กาหนดแนวทางปฎิบตั ิ
ต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกัน ภายใต้ กรอบระเบียบวินยั บทลงโทษ การให้
รางวัล ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับการทางานของบริ ษัท กฎหมายแรงงาน จัดให้ มคี า่ ตอบแทนที่เหมาะสม
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และมีสญ
ั ญาจ้ างทีเ่ ป็ นธรรม มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพในการทางานหลากหลายรูปแบบ จัดให้
มีการอบรมทีเ่ พียงพอ และเหมาะสม มีเส้ นทางความก้ าวหน้ าของสายงานอาชีพ (Career Path) ที่
ชัดเจนและเป็ นธรรม สามารถวัดและประเมินผลการปฎิบตั ิที่ชดั เจนได้ ไม่เลือกปฎิบตั ิตอ่ บุคคลหนึง่
บุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรื อต่างในเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรื อเรื่ องอื่นใด รวมทัง้
พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท เพื่อเป็ นการ
สนับสนุนให้ มีการสือ่ สารระหว่างกัน
สวัสดิการด้ านที่พกั อาศัย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการสวัสดิการด้ านที่พกั อาศัยให้ กบั พนักงานแรงงาน ซึง่ อยูใ่ กล้ โครงการ เพื่อ
ลดภาระค่าใช้ จ่ายเรื่ องที่พกั อาศัยในกรณีที่พนักงานที่ไม่ได้ เป็ นคนท้ องถิ่นของจังหวัดนัน้ ๆ และเป็ น
การอานวยความสะดวก ลดความเสีย่ งในการเดินทางไปทางาน บริ ษัทฯ ได้ จดั หา และก่อสร้ างแคมป์
คนงาน ให้ พนักงานและคนงาน ในบริ เวณใกล้ เคียงหน่วยงานก่อสร้ างแต่ละแห่ง โดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของที่พกั อาศัยจัดให้ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สนิ มีคา่ ของ
พนักงาน และรวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ รวมทังคนงานของผู
้
้ รับเหมาช่วงอีกด้ วย
เงินช่วยเหลืองานศพ
บริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการในการช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่บิดา มารดา หรื อพนักงาน
เสียชีวติ โดยบริ ษัทฯ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลืองานศพให้ แก่บิดา มารดา หรื อพนักงาน เพื่อเป็ นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้ จา่ ย
ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
บริ ษัทฯ มีสวัสดิการเพิ่มเติมจากประกันภัยค่ารักษาพยาบาล เป็ นการรักษาผู้ป่วยนอกได้ ด้วย
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า และการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
มาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดล้ อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
เบื ้องต้ นระหว่างก่อสร้ าง
คุณภาพอากาศ
1. ใช้ น ้าฉีดพรมบริ เวณที่อาจก่อให้ เกิดการฟุง้ กระจายของฝุ่ นละออง ตัวอย่างเช่น บริ เวณทีม่ ีการเปิ ด
หน้ าดินหรื อขุดเจาะหน้ าดิน
2. ใช้ ตาข่ายกัน่ ระหว่างพื ้นที่ก่อสร้ างที่ติดกับชุมชนใกล้ เคียง โดยตาข่ายที่มคี วามหนามากเพียง
พอที่จะกรองฝุ่ นละอองจากการก่อสร้ างให้ มีปริ มาณในระดับที่ยอมรับได้
3. จัดเก็บและทาความสะอาดบริเวณพื ้นที่ก่อสร้ าง เพื่อป้องกันการฟุง้ กระจายของฝุ่ นละอองตลอด
ระยะเวลาก่อสร้ างพร้ อมจัดระเบียบการวางวัสดุ / อุปกรณ์ตา่ งๆ ไว้ ในคลังเก็บเครื่ องมือ
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4. มีการดูแลสภาพเครื่ องยนต์ / เครื่องจักรต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ในโครงการก่อสร้ าง หรื อวิ่งใช้ งานสาธารณะ
ทัว่ ไป ให้ มีปริ มาณการปล่อยสารพิษคาร์ บอนมอนนอกไซด์ หรื อก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ตลอดจน
ให้ มีการล้ างรถโดยเฉพาะบริ เวณด้ านล่างและล้ อรถ เมื่อมีการเคลือ่ นย้ ายออกจากพื ้นที่ก่อสร้ าง
5. กาหนดให้ รถบรรทุกที่วงิ่ ในบริเวณพื ้นที่ก่อสร้ างใช้ ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เสียง
1. ใช้ แนวรัว้ ปิ ดบังเสียงกรณีที่เครื่ องจักรทางานใกล้ ชิดกับชุมชน
2. กาหนดเวลาตอกเข็มให้ ไม่ตรงกับเวลาที่ประชาชนหรื อชุมชนใกล้ เคียงพักผ่อน โดยเฉพาะ
บริ เวณก่อสร้ างที่อยูใ่ กล้ ชมุ ชนและไม่ตรงกับเวลาที่นกั เรี ยนทากิจกรรมเรียนการสอนในตอน
กลางวัน
3. มีการบารุงรักษาเครื่ องมือเครื่ องจักร ร่วมถึงรถยนต์ เพื่อป้องกันเสียงที่ดงั เกินควร
แหล่งชุมชนใกล้ เคียง
1. มีผ้ แู ทนของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมรับฟังความคิดเห็นหมูบ่ ้ าน ชุมชน หรื อสถานที่ใกล้ เคียง
2. ติดป้ายประกาศแจ้ งรายละเอียด ชื่อ และสถานที่ ติดต่อเพื่อรับคาร้ องเรี ยนและรับข้ อเสนอแนะ
พร้ อมทังรายงานผลการติ
้
ดตามสภาวะสิง่ แวดล้ อม รวมทังอุ
้ บตั เิ หตุและการจราจร
3. ให้ ความช่วยเหลือแก่ชมุ ชนตามสมควร ดังที่บริษัทมีนโยบายในการช่วยเหลือสังคม โดยการ
มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา รวมทังวั
้ สดุอปุ กรณ์การก่อสร้ างอาคารเรี ยน
ความปลอดภัยและชีวอนามัย
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป วิชาชีพ) ประจาหน่วยงานก่อสร้ างเพื่อ
ดูแลด้ านความปลอดภัยและชีวอนามัย พร้ อมทังการจั
้
ด Safety Talk เป็ นประจา พร้ อมทังเน้
้ นย ้า
ทบทวนให้ ทกุ หน่วยงานคานึงถึงความปลอดภัยในการทางานตลอดเวลา มีการรายงานสรุปการ
ตรวจสอบความปลอดภัยฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารทราบทุกเดือน ทังนี
้ ้ ได้ แจ้ งปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้ อมทังมี
้ การให้ รางวัล (Safety Award) แก่พนักงานที่มี
แต่งกายถูกต้ องตามระเบียบ หรื อการปฎิบตั ิงานได้ อย่างเคร่งครัดและถูกต้ อง เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ของเพื่อนร่วมงานอีกด้ วย
ในปี 2558 ที่มีผา่ นมา บริ ษัทฯ มีสถิติอบุ ตั ิเหตุ ดังต่อไปนี ้

เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

รวมทังสิ
้ ้น
ชัว่ โมงการ
ทางาน
248,220
341,340
300,760
300,340

รวมอุบตั ิเหตุ เป้าหมาย < 50 กรณี
ต่อ 1,000,000 ชัว่ โมงการทางาน
ความถี่
รวม
ต่อ 1,000,000 ชัว่ โมง
การทางาน
2
1
2
1
2
1
2
1

4

รวมอุบตั ิเหตุ เป้าหมาย < 20 กรณี
ต่อ 1,000,000 ชัว่ โมงการทางาน
ความถี่
รวม
ต่อ 1,000,000 ชัว่ โมง
การทางาน
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม
0
0
0
0

เสียชีวิต
เป้าหมาย = 0
ความถี่
ต่อ 1,000,000 ชัว่ โมง
การทางาน
0
0
0
0

พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

1,232,724
644,544
1,600,482
1,820,918
1,910,573
1,930,558
256,680
326,040

3
2
4
4
5
4
2
2

1
1
1
2
2
2
1
1

2
2
2
2
3
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ได้ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี ้
มิถนุ ายน 2558 บริ จาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิการพัฒนาจิตมรรคญาณ หมูบ่ ้ านพฤกษาการ์ เด้ นท์
โฮม ถนนเลียบคลองเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
มิถนุ ายน 2558 บริ จาคอุปกรณ์สานักงานเพื่อการศึกษา แก่มลู นิธีวดั สวนแก้ ว
กรกฎาคม 2558 บริ จาคเงินช่วยเหลือ เพื่อสร้ างกระเบื ้องหลังคา อาคารเรื อนนอน
วัดโกเมศรัตนาราม อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สิงหาคม 2558 กิจกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
วัดวิวฎั ฎะ อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
เพื่อความต่อเนื่อง ของโครงการบริ ษัทได้ มีแผนงานในปี 2559 ดังนี ้
โครงการที่ 1
ซ่อมแซมพื ้นโรงเรี ยน อาคารเรี ยน โรงเรี ยนท่าชนะ
หมูท่ ี่ 10 ตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โครงการที่ 2
บริ จาคอุปกรณ์ก่อสร้ างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
อาคารวิปัสสนา สานักสงฆ์ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการที่ 3
บริ จาคอุปกรณ์ก่อสร้ างและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง
(โครงการต่อเนื่องปี 2557) วัดวิวฎั ฎะ อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
นโยบายฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่มมี ติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์
2559

(นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
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