
SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2556 

62 

 

 

 

10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ระมดัระวงั การป้องกนัความเส่ียงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 
10.2 การดําเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
การดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
ดว้ยความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงไวก้ับคู่สัญญา ทั้งด้านลูกหน้ีและเจ้าหน้ี อย่าง
เคร่งครัดเป็นธรรมตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสญัญาไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 

(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญาจา้งหรือซ้ือขายให้ชดัเจน และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบโดยด่วน ถึงปัญหา
และทาํการปรึกษาหาทางแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย 

(2) ใหข้อ้มูลข่าวสารและงานวจิยัต่าง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ตามขอ้ตกลงและไม่คา้กาํไรเกินควร 

1.2 ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในคู่คา้ 
(1) ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ทั้งดา้นผูว้่าจา้ง ผูข้าย และผูรั้บจา้งช่วง ให้มี

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 
(2) ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหว่างพนกังานทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจา้งช่วง ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งผูรั้บจา้ง
ช่วง ผูรั้บเหมาช่วง และผูข้ายแต่ละรายของบริษทั 

(3) ให้ความรู้กบัคู่คา้ ถึงความเป็นธรรมในการจา้งงานและการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานของผูรั้บจา้งช่วง 
ผูรั้บเหมาช่วง ผูข้าย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบติั 

1.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น ส่งเสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไดก้าํหนดนโยบายไวใ้นจริยธรรมของบริษทั ไม่ละเมิดการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ส่งเสริมใหพ้นกังานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.4 สิทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นาํเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัไปใช้ในการ
สนบัสนุน ไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารและพนกังานใชอ้าํนาจครอบงาํโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสใหพ้นกังานใชสิ้ทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขา้ไปชกัจูงหรือครอบงาํ 

3. การต่อตา้นการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อตา้นการทุจริตว่าด้วย การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ 
4.1 บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนักงานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการ กรณีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บความคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ
เปล่ียนตาํแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทาํงาน สั่งพกังาน ข่มขู่ เลิกจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจง้
เบาะแส เก่ียวกบัการทาํผดิกฎหมายหรือผดิจรรยาบรรณ 

4.2 พนักงานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษทั บริษทัฯจึงให้ความสําคญัในการปฏิบัติต่อ
พนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการใหโ้อกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกยา้ย  และการพฒันาศกัยภาพควบคู่
กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีในสงัคม  

4.3 บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้นเช้ือชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นตน้ 
5. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

5.1 บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.2 สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
5.3 จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสใน

การทาํความดี เพ่ือพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
5.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
5.5 ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
5.6 ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยให้เป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจให้คนมี

ธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
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6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

6.1 ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
6.2 ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
6.3 จดัใหมี้ระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกันมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
เพ่ือใหบุ้คลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

6.4 กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติังานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภยั และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

6.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของบริษัทฯ ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
10.3 การดําเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพื่อประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในการพฒันาบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังานบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
คน งานท่ีจะทาํดีหรือไม่ก็อยูท่ี่คน การก่อการทุจริต ลกัขโมย ก็เกิดข้ึนมาจากคน การจะทาํธุรกิจใหเ้จริญและมีความยัง่ยนื ก็ตอ้งเร่ิมมา
จากคนทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัจึงจดัทาํโครงการต่าง ๆ ข้ึนมามีดงัน้ี 

1. จดัตั้งสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 โดยไดเ้ร่ิมการก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 โดยเป็นหลกัสูตรของ
สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ เปิดอบรมครูสมาธิ ซ่ึงขณะน้ีมีจาํนวน 3 รุ่นแลว้ ซ่ึงการเรียนสมาธิน้ีให้ประโยชน์อยา่งมาก
ในการอบรมจิต เพ่ือฝึกให้จิตสงบ เม่ือจิตสงบแลว้ทาํให้มีสมาธิในการทาํงาน สามารถพฒันาการทาํงานให้ดีข้ึน 
รวมถึงจะมีสติรู้ผิดรู้ชอบละเวน้การปฏิบติัในทางท่ีผิดได ้ 

2. โครงการใหทุ้นการศึกษาต่าง ๆ ซ่ึงบริษทั ใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตน้มา ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนางสาวสมประสงค ์คงจนัทร์ 

 ในปี 2557 ไดมี้โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนกังานบริษทั เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท กบัพนกังานทุกแผนกใน
บริษทั ซ่ึงพนกังานท่ีจะได้รับทุนนั้นตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 
(สาขาของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นว่าถา้พนกังานผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมาะแก่การส่งเสริมและพฒันา 

3. โครงการเพ่ือกิจการต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัมีนโยบายจะเร่ิมจดัทาํในปี 2557 มีดงัน้ี 
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3.1 โครงการ โรงงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ซ่ึงบริษทัฯ มีพนักงานอยู่เป็นจาํนวนมากหลายระดบั และมี
พนกังานคนงานเป็นคนต่างดา้ว จึงมีโอกาสก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได ้รวมทั้งเร่ืองยาเสพติด บริษทัฯจึงเร่ิม
ดาํเนินการโรงงานสีขาวน้ีข้ึนมาโดยเร่ิมในปี 2557 น้ี 

3.2 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนนํ้ าท่วม ท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของสมาคมบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงปรากฏว่า ตั้งแต่เกิด
อุทกภยันํ้ าท่วมในปี 2554 สภาพของโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตอุทกภยั ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการปรับปรุงให้อยู่ใน
สภาพดงัเดิม ดงันั้นบริษทัจึงเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟโูรงเรียนนํ้าท่วมดงักล่าว 

3.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นโครงการต่อขยายกบัสถาบนัจิตตานุภาพ 
หลกัสูตรครูสมาธิ สาขาท่ี 47 ซ่ึงจะขยายเขา้ไปสู่ทอ้งถ่ินใกลเ้คียงบริษทั ในการรวมมือจดักิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกนั เพ่ือใหว้ฒันธรรมท่ีดีดาํรงอยูต่่อไป โดยจะเร่ิมโครงการในปี 2557 น้ี 

 
10.4 กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา่ 40 ปี ท่ี
บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม กิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษทั ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปัจจุบนัดงัน้ี 
 ปี 2557 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนงานกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติตามโรงเรียนในสังกดั
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีเขตลาดพร้าว บางเขตและจตุจกัร เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนงานเยาวชนนกัวิง่ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติคร้ังท่ี 
11 ซ่ึงจดัโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นจาํนวนเงิน 10,000 บาท เพ่ือรณรงคใ์ห้ประชาชนและเยาวชนหนัมาออกกาํลงักาย
ดว้ยการว่ิงอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมเยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลยาเสพติด  

 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้มทบทุนสร้างโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จงัหวดั
เชียงราย ให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ในโครงการปันรักให้เด็กตาบอด
ภาคเหนือตอนบน เป็นจาํนวนเงิน 2,000 บาท 

 ปี 2556 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยัประจาํปี 2556  เป็น
จาํนวนเงิน 10,000 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2556  บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดบ้ริจาคเงินสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และฟ้ืนฟูเด็กพิเศษ(มีนบุรี) 
และศูนยฟ์อกไต เพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการให้ความรู้ ฟ้ืนฟูเด็กพิการ สําหรับประชาชนทัว่ไป ผูป้กครองและผูสู้งอายใุน
พ้ืนท่ีเขตมีนบุรีและพื้นท่ีใกลเ้คียง เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพ่ือใชใ้นโครงการ Pre-Engineering Camp ซ่ึงจดัโดยคณะ
วศิวกรรม สถาบนัพระจุลจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556  บริษทัไดส้นบัสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลานกีฬา ชุมชนบึงพระราม 9 เพ่ือศูนยก์ลางใน
กลางพกัผอ่นของคนในชุมชนและเป็นท่ีออกกาํลงักายเพ่ือใหเ้ยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็นจาํนวนเงิน 40,000 บาท 
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   ปี 2555 

 ดว้ยสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ วดัธรรมมงคล ถนนสุขมุวทิ 101 ร่วมกบับมจ.ซีฟโก ้เปิดสอนหลกัสูตรครูสมาธิภาคปกติ ของ
พระอาจารยห์ลวงพ่อวิริยงัค ์สิรินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่น วิสุทธิธรรม(ติงสโม) หลกัสูตร 6 เดือน ณ ห้องประชุม
ใหญ่บริษทัฯ เลขท่ี 144 ถนพระยาสุเรนทร์(รามอินทรา 109) แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 เร่ิมเรียนวนัท่ี 
13 กุมภาพนัธ์ 2555 เวลาเรียน วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผูส้นใจเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางโทรศพัท ์
หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรือทาง e-mail address : seafco@seafco.co.th โดยบริษทัใชห้อ้งประชุมใหญ่
เป็นหอ้งเรียนในเวลาเยน็ จุดประสงคก์ารเปิดสอนหลกัสูตรครูสมาธิดงักล่าว เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหพ้นกังาน, ประชาชน
ทัว่ไปท่ีอยูส่าํนกังานของบริษทัฯ ไดมี้โอกาสพฒันาจิตใจดว้ยการทาํสมาธิอนัเป็นการทาํใหส้ังคมน่าอยูแ่ละบุคคลมีเมตตา
ต่อกนั 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2555 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) โดยนางสาวณฐัฐวรรณ ทศันนิพนัธ์ กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ 
ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย ์คณะวิทยาศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงัจาํนวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการ “บริจาคของ
ให้แก่น้องๆ  ในชุมชนหนองสมณะ”  เ พ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเ น่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิต ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกบัวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์
(สาขาภาคเหนือ 1) เป็นจาํนวนเงิน 5,000 บาท 

 บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัศึกษาท่ียากจน คณะสถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั ในปีการศึกษา 2555 จาํนวน 1 รายเป็นจาํนวนเงิน 84,000 บาท 
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   ปี 2554 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2554 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ้ าท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ไดเ้ล็งเห็น
ถึงความเดือดร้อนของพี่นอ้งชาวไทย ทางทีมงานจึงไดจ้ดัซ้ือจดัหาของอุปโภคบริโภคนาํมาแพค็เป็นถุงเพ่ือนาํไปช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในจงัหวดัอยธุยา ซ่ึงเหล่าพนกังานกไ็ดช่้วยกนัอยา่งเตม็ท่ี รวมทั้งไดจ้ดัรถรับ-ส่งประชาชนท่ีถูกนํ้าท่วม บริเวณ
ใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งของบริษทัดว้ย 

 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2554 ทางบริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนทีวีจอแอลซีดีขนาด 24 น้ิว จาํนวน 1 เคร่ืองแก่งาน
จราจรสถานีตาํรวจนครบาลคนันายาว ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไดส้นบัสนุนการปรับปรุงตูค้วบคุมสัญญาไฟจราจร กม.8 รวมถึง
ภายในตูด้ว้ย 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด(มหาชน) โดยนายณัฐฐพนัธ์ ทศันนิพนัธ์ ผูช่้วยหัวหน้าสํานักงาน
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดม้อบทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 1 ทุน ให้แก่นกัศึกษาปริญญาโทภาคภาษาองักฤษ 
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา ท่ี
ภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ทางผูแ้ทนคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ได้
ขอเขา้พบผูบ้ริหาร และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีดูแลนกัศึกษาฝึกงานของทางสถาบนั เพ่ือเป็นการขอบคุณท่ีทางบริษทัไดรั้บนกัศึกษา
เขา้ฝึกงานมาโดยตลอด และเพ่ือทราบถึงปัญหาของการฝึกงาน รวมทั้งเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและคาํแนะนาํเพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการจดัทาํหลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่อไป 

 เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนสุเหร่าสามวา ไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติข้ึน เพ่ือใหน้กัเรียนทราบถึงหนา้ท่ีและ
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบ ความสําคญัของตนเองตลอดถึงความห่วงใยท่ีผูใ้หญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซ่ึงทางบริษทั ซีฟโก ้
จาํกดั(มหาชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคญัในขอ้น้ี จึงร่วมใหก้ารสนบัสนุนกบัทางโรงเรียนในการจดักิจกรรม โดยไดม้อบ
ส่ิงของเป็นของขวญัใหแ้ก่เดก็ ๆ ดว้ย 

 ปี 2553 

 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) มอบเงินเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท 

 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 160,000 บาท 

 บริษัท ซีฟโก้ จาํกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบทุนสนบัสนุนการศึกษา ระดบัปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2552 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT มอบทุนการศึกษาช่ือ “ทุนการศึกษา สุพจน ์ทศันนิพนัธ์ (ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้ง
บริษทั) สาํหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นทุนต่อเน่ือง จากปี 2551 จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวนเงิน 268,000.00 บาท 
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 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพ เน่ืองในวนัเด็ก
แห่งชาติ 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมกบัสนบัสนุนเคร่ืองจกัรกลพร้อมเจา้หนา้ท่ี ดาํเนินการขุดสระกกัเก็บนํ้ าสาํหรับให้
ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน ์กบัทางสาํนกังานเทศบาลตาํบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา 
ปี 2551 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนั AIT คดัเลือกนกัศึกษาเพ่ือมอบทุนการศึกษาช่ือ        “ทุนการศึกษา สุพจน ์
ทศันนิพนัธ์ สําหรับนกัศึกษาต่างประเทศ” ซ่ึงเป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเน่ืองจากปี 2550 เป็นจาํนวน 1 ทุน เป็นเงิน 
521,500.00 บาท 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั มอบทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จาํนวน 1 ทุน เป็นจาํนวน
เงิน 281,000.00 บาท 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมบริจาคให้กบัสถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้ธนบุรี เพ่ือเป็นค่าจดัหาวสัดุอุปกรณ์
เพ่ือการศึกษาเป็นจาํนวนเงิน 600,000.00 บาท  

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดร่้วมบริจาคสนบัสนุนโครงการอบรม คร้ังท่ี 4 ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) ไดบ้ริจาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพนัธ์ ให้แก่โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน

ส่ือมวลชนกีฬา เพ่ือสนบัสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดาร 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบเงินสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการสร้างสรรคผ์ลงานของผูพิ้การ คร้ังท่ี 5 จาํนวนเงิน 

50,000 บาท ระหวา่งวนัท่ี 20-27 มกราคม 2551 ใหส้มาคมคนพิการทุกชนิด จงัหวดันครปฐม 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบเงินจาํนวน 30,000 บาท เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2551 สนบัสนุนโรงเรียนสวนกุหลาบ

วทิยาลยั ผา่นคุณมนตรี แสนวเิศษ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีจะเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิค(สอวน.) คร้ังท่ี 
5 ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัและอาหารเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในบา้นพกัพนกังาน บางชนั 2 
จาํนวน 35 คน 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัจาํนวน 250 ชุด แก่เด็กนกัเรียนโรงเรียนสุเหร่าสามวา ถนนหทยัราษฎร์ คลอง
สามวา กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเด็ก เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) มอบของขวญัจาํนวน 250 ชุด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบา้นราชวิถี ถนนราชวิถี 
กรุงเทพฯ เน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2551 

 
 
 
 
 
 


