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10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือความยัง่ยืน การท่ีคณะกรรมการบริษทัได้
ตั้งคณะกรรมการชุดน้ีข้ึนมา เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบาล
อยา่งแทจ้ริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม พฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวติ พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มใหดี้ยิง่ข้ึน โดยกาํหนดกรอบการจดัทาํตามแบบ
สากลดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
6. ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 
8. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว มาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ระมดัระวงั การป้องกนัความเส่ียงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

10.2 การดําเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
การดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
ดว้ยความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

1.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงไวก้ับคู่สัญญา ทั้งด้านลูกหน้ีและเจา้หน้ี อย่าง
เคร่งครัดเป็นธรรมตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสญัญาไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 

(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญาจา้งหรือซ้ือขายให้ชัดเจน และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบโดยด่วน ถึงปัญหา
และทาํการปรึกษาหาทางแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย 
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(2) ใหข้อ้มูลข่าวสารและงานวจิยัต่าง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคา้ทราบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพและตรงเวลาใหก้บัลูกคา้ในราคาท่ีเป็นธรรม ตามขอ้ตกลงและไม่คา้กาํไรเกินควร 

1.2 ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสงัคมในคู่คา้ 
(1) ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ทั้งดา้นผูว้่าจา้ง ผูข้าย และผูรั้บจา้งช่วง ให้มี

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสงัคม ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม 
(2) ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหวา่งพนกังานทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจา้งช่วง 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 

1.4 สิทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัไปใช้ในการ
สนบัสนุน ไม่อนุญาตใหผู้บ้ริหารและพนกังานใชอ้าํนาจครอบงาํโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสใหพ้นกังานใชสิ้ทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขา้ไปชกัจูงหรือครอบงาํ 

3. การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตว่าด้วย การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความย ั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 พนักงานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษัท บริษัทฯจึงให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อ
พนกังานอยา่งเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการใหโ้อกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกยา้ย  และการพฒันาศกัยภาพควบคู่
กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีในสงัคม  

4.3 บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้นเช้ือชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นตน้ 
5.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
6.   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 
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7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

7.1 บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แก้ไข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

7.2 สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
7.3 จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสในการ

ทาํความดี เพื่อพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม 
7.4 สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
7.5 ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
7.6 ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยใหเ้ป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจใหค้นมีธรรม

อยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
8.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
8.1  ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
8.2  ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า มีมาตรการประหยดัพลงังาน และส่งเสริมกระบวนการนาํทรัพยากร

กลบัมาใชใ้หม่ 
8.3  จดัให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ให้เกิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ เพ่ือให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

8.4  กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งเอาใจใส่อย่างจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม
ตลอดเวลา 

8.5  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความสัมพันธ์ของการดําเนินงานของบริษัทฯ  ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
 

10.3 การดําเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในการพฒันาบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังานบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
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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 ให้ทุนการศึกษาแก่นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตน้มา ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนางสาวสมประสงค ์คงจนัทร์ 

 ในปี 2557 ไดมี้โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนกังานบริษทั เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท กบัพนกังานทุกแผนกใน
บริษทั ซ่ึงพนักงานท่ีจะไดรั้บทุนนั้นตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 
(สาขาของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นวา่ถา้พนกังานผา่นการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมาะแก่การส่งเสริมและพฒันา 

3. โครงการเพ่ือกิจการต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบริษทัมีนโยบายจะเร่ิมจดัทาํในปี 2557 มีดงัน้ี 
3.1 โครงการ โรงงานสีขาว ปราศจากยาเสพติด ซ่ึงบริษทัฯ มีพนกังานอยู่เป็นจาํนวนมากหลายระดบั และมี

พนกังานคนงานเป็นคนต่างดา้ว จึงมีโอกาสก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได ้รวมทั้งเร่ืองยาเสพติด บริษทัฯจึงเร่ิม
ดาํเนินการโรงงานสีขาวน้ีข้ึนมาโดยเร่ิมในปี 2557 น้ี 

3.2 โครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนนํ้ าท่วม ท่ีจงัหวดัปทุมธานี ของสมาคมบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงปรากฏว่า ตั้งแต่เกิด
อุทกภยันํ้ าท่วมในปี 2554 สภาพของโรงเรียนท่ีอยูใ่นเขตอุทกภยั ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มีการปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพดงัเดิม ดงันั้นบริษทัจึงเขา้ร่วมโครงการฟ้ืนฟูโรงเรียนนํ้าท่วมดงักล่าว 

3.3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นโครงการต่อขยายกบัสถาบนัจิตตานุ
ภาพ หลกัสูตรครูสมาธิ สาขาท่ี 47 ซ่ึงจะขยายเขา้ไปสู่ทอ้งถ่ินใกลเ้คียงบริษทั ในการรวมมือจดักิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกนั เพ่ือใหว้ฒันธรรมท่ีดีดาํรงอยูต่่อไป โดยจะเร่ิมโครงการในปี 2557 น้ี 

10.4 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 ในปี 2557 นอกจากบริษทัจดัทาํให้บริษทัมีความโปร่งใส, มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตเก่ียวกบั
การแจง้เบาะแสการทาํการทุจริตและคอร์รัปชัน่แลว้ ยงัมีส่วนท่ีบริษทัให้ความดูแลต่อพนกังาน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการให้
ความรู้และการศึกษากบัประชาชนทัว่ไป พอสรุปไดด้งัน้ี 
 นโยบายการพฒันาคนใหเ้ป็นคนดีและเสริมสร้างความรู้ 
 บริษทัฯ เช่ือว่าการพฒันาจิตใจคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จะสามารถทาํให้เป็นคนดี เม่ือเป็นคนดีจิตใจดี ก็จะนาํไปสู่การ
ทาํงานท่ีดีเพ่ือพฒันาประเทศชาติใหดี้ยิง่ข้ึนไป โดยไดล้งมือทาํไปแลว้ดงัน้ี 
 1.การตั้งโรงเรียนสอนครูสมาธิ 
 บริษทัไดต้ั้งโรงเรียนสอนครูสมาธิของสถาบนัจิตตานุภาพมาแลว้เม่ือปี 2555 โดยปัจจุบนัเรียนไปแลว้ 3 รุ่น ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือมัน่
วา่ถา้บุคคลใดท่ีไดเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรน้ีแลว้ จะมีจิตใจท่ีสงบข้ึนและละอายต่อบาป โดยถา้ปฏิบติัต่อไปตลอดจะไดรั้บผลท่ีดียิง่ข้ึน 
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ซ่ึงจากการสอบถามบุคคลท่ีอบรมจบแลว้ จะทาํใหท้ราบว่า อารมณ์เยน็ข้ึนไม่ฉุนเฉียว การทาํงานดีข้ึน และมีจิตใจท่ีเป็นกุศล รวมทั้ง
สุขภาพดีข้ึน นอนหลบัสบาย และบริษทัฯ จะดาํเนินการอบรมครูสมาธิต่อไป เพ่ือท่ีจะไดผ้ลิตคนดีออกสู่สังคมให้มากข้ึนเท่าท่ีจะทาํ
ได ้
 2.การใหทุ้นการศึกษา 
 บริษทัฯ เน้นถึงความรู้กบัพนกังานและนกัศึกษาท่ีขาดแคลน โดยบริษทัไดใ้ห้ทุนกบัพนกังานของบริษทัให้ไดรั้บการศึกษาท่ี
สูงข้ึนตั้งแต่ละดบัปริญญาโท ถึงปริญญาเอก โดยทุกคนท่ีไดรั้บทุนจดตอ้งผ่านการอบรมครูสมาธิแลว้ การให้ทุนการศึกษาระดบั
ปริญญาท่ีสถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารและสถาบนั AIT โดยบริษทัจะใหทุ้นคร้ังละ 1 ทุน โดยทาํมาตั้งแต่ปี 2547 แลว้ ปัจจุบนัมี
ผูรั้บทุน 1 ทุนขณะน้ีศึกษาอยู่ปี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีสถาบนัพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั รวมทั้งรวมมือกับ 
HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ใหทุ้นการศึกษากบัพนกังานเขา้รับการศึกษาทางดา้นวิศวกรรม
ไปศึกษาท่ีประเทศฮ่องกง ปัจจุบนัมีพนกังานจบมาแลว้ 1 คนในระดบัปริญญาเอก 

3.จดัทาํบริษทัใหเ้ป็นแหล่งความรู้ 
3.1 จดัส่งวิศวกรเขา้ให้ความรู้และอบรมกบัสถาบนัต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น อบรมการพิจารณาขอ้มูลดิน และการออกแบบการ

รับนํ้าหนกัเสาเขม็ ของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
3.2 ไดร่้วมกบัวศิวกรรมสถานแห่งชาติจดัอบรมและสัมมนา งานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรมปฐพีแห่งชาติ คร้ัง

ท่ี 1  
3.3 จดัทาํเอกสารทางวชิาการเก่ียวกบัวิศวกรรมปฐพี เผยแพร่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรอบรมใน

สถาบนัต่างๆ โดยในปี 2558 ไดเ้ขา้ร่วมเป็นวิทยากรต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในส่วนท่ี 1  ขอ้ 2.5 ภายใตห้ัวขอ้งานวิจยัและ
พฒันา  

3.4  รับนกัศึกษาเขา้มาฝึกงานท่ีบริษทัเป็นประจาํทุกปี โดยเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เช่น สาขา วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์, 
บญัชี และสาขาอ่ืนๆ อีกเป็นตน้ 

3.5  ในวาระท่ีบริษัทครบรอบ 40 ปีในพ.ศ.2557 บริษทัได้จัดทาํหนังสืออธิบายเร่ืองประสบการณ์งานเสาเข็มเจาะและ
โครงส ร้างใต้ดินในประเทศไทยและ  Current Practices in Deep Foundations and Diaphragm Wall Construction in 
Thailand เผยแพร่เป็นวทิยาทานแก่มหาวทิยาลยัต่าง ๆ ท่ีสอนวศิวกรรมโยธา  

 
4. เขา้ช่วยพฒันาโรงเรียนท่ีมีผลกระทบจากนํ้าท่วม 

บริษทัฯ เขา้ได้เขา้ร่วมโครงการพฒันาโรงเรียนวดับา้นฉางท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าท่วม โดยไดร่้วมมือกบักองทุนตลาด
หลกัทรัพยร่์วมใจ ช่วยภยันํ้าท่วมและสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย โดยไดป้รับปรุงพ้ืนสนามคอนกรีตพร้อมรางระบายนํ้าโดยรอบ
ร้ัวโรงเรียนและเข่ือน และแลว้เสร็จและส่งมอบเม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2558  

 
 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั (มหาชน) เลง็เห็นถึงความสาํคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม ตลอดระยะเวลานานกวา่ 40 ปี ท่ี
บริษทัไดจ้ดัทาํโครงการพิเศษและกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทั ตั้งแต่ปี 2547  จนถึง
ปัจจุบนัดงัน้ี 
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 ปี 2558 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนทุนในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 20 เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนทุนทาํหอ้งสมุด AIT (Asian Institute of Technology)  
เป็นจาํนวนเงิน 300,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนการจดังานแสดงเทคโนโลยแีละการประชุมวศิวกรรม
ปฐพีคร้ังท่ี 2 ของ วสท. เป็นจาํนวนเงิน 120,000 บาท 

 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 เพ่ือรณรงคใ์หป้ระชาชนและเยาวชนหันมาออกกาํลงักาย
ดว้ยการว่ิงอยา่งต่อเน่ือง และส่งเสริมเยาวชนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ห่างไกลยาเสพติด  

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

 เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2557 บริษทั ซีฟโก ้จาํกดั(มหาชน) ไดส้นบัสนุนการศึกษาให้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี เป็นจาํนวนเงิน 30,000 บาท 

 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 บริษทั ซีฟโก้ จาํกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ “รินนํ้ าใจสู่จุฬาฯ เพ่ือปรับปรุง
หอประชุมจุฬาฯ” เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท 

 ปี 2556 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 บริษทั ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัประจาํปี 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 

  
 
 




