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3. ประกำศให้ทรำบทัว่กนัวำ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในท่ีมีนัยส ำคญัท่ีอำจส่งผลต่อกำร
เปล่ียนแปลงของรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของตน คู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรกมำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยตอ้งรำยงำนดงัน้ี 
 3.1  รำยงำนกำรถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภำยใน 15 วนันับแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อ

ประชำชนหรือวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำร 
4. รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย ์จะตอ้งไม่ท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษทั

ฯ จะมีกำรประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อสำธำรณะชน 
 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี ดงัต่อไปน้ี   

ช่ือบริษทัผูจ่้ำย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2558 

ค่ำสอบบญัชี  
ปี 2559 

บริษทั ซีฟโก ้จ ำกดั (มหำชน) 
บริษทั ซีฟโก ้คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั 
บริษทั ซีฟโก ้อินเตอร์เทรด จ ำกดั 
กิจกำรร่วมคำ้ซีฟโกแ้ละประยรูชยั (1984) 
กิจกำรร่วมคำ้ศรีนครินทร์ 

นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 
นำงสุวมิล กฤตยำเกียรณ์ 

 1,430,000 
95,000 

300,000 
60,000 
85,000 

1,555,000 
95,000 

300,000 
60,000 
60,000 

รวม  1,970,000 2,070,000 

 
10.  การพฒันาอย่างยัง่ยืน  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือควำมยัง่ยืน กำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัได้
ตั้งคณะกรรมกำรชุดน้ีข้ึนมำ เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองคก์รให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยนื เป็นองคก์รท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบำล
อยำ่งแทจ้ริง มีควำมรับผิดชอบและรักษำผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม พฒันำบุคลำกรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ส่งเสริมควำมรู้และคุณภำพชีวิต พร้อมกบักำรพฒันำสภำพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มให้ดียิง่ข้ึน โดยก ำหนดกรอบกำรจดัท ำตำมแบบ
สำกลดงัน้ี 

1. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
2. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
3. กำรต่อตำ้นกำรทุจริต 
4. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
5. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
6. ควำมรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม 
8. กำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
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9. นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรม 
 
การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
10.1 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้ ำหลกักำรทรงงำนและหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว มำเป็นแนวทำงในกำร

บริหำรงำน โดยใชห้ลกัควำมพอประมำณ ระมดัระวงั กำรป้องกนัควำมเส่ียงและควำมเป็นธรรมในกำรประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ยงัมีควำมเช่ือวำ่บุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีส ำคญัของสังคม กำรท่ีจะท ำใหส้ังคมดีข้ึนตอ้งพฒันำบุคคล กำรพฒันำบุคคล
ตอ้งพฒันำจิตใจใหเ้ป็นคนดีตำมค ำสอนของศำสนำ บริษทัจึงเนน้ในเร่ืองน้ีเป็นหลกั 

10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
กำรด ำเนินงำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม ด ำเนินกำรดงัน้ี 

1. การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีตำมท่ีกล่ำวมำแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีนโยบำยและยดึถือปฏิบติัมำอยำ่งต่อเน่ืองในเร่ืองของกำรปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 
ดว้ยควำมสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทำงปัญญำ กำรส่งเสริมสิทธิทำงกำรเมือง ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมพนัธะสัญญำต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

2.1  กำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีตกลงไวก้บัคู่สัญญำ ทั้ งดำ้นลูกหน้ีและเจำ้หน้ี อย่ำง
เคร่งครัดเป็นธรรมตำมขอ้ตกลงต่ำง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสัญญำไวใ้นกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 
(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่ำง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญำจำ้งหรือซ้ือขำยให้ชดัเจน และปฏิบติัตำมเง่ือนไข

ขอ้ตกลงอยำ่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คำ้ทรำบโดยด่วน ถึงปัญหำ
และท ำกำรปรึกษำหำทำงแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่ำย 

(2) ใหข้อ้มูลข่ำวสำรและงำนวจิยัต่ำง ๆ ใหผู้ส้นใจและลูกคำ้ทรำบถึงนวตักรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 
(3) ส่งมอบงำนท่ีมีคุณภำพและตรงเวลำใหก้บัลูกคำ้ในรำคำท่ีเป็นธรรม ตำมขอ้ตกลงและไม่คำ้ก ำไรเกินควร 

2.2  ส่งเสริมควำมรับผดิชอบต่อสังคมในคู่คำ้ 
(1) ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คำ้ทั้ งดำ้นผูว้่ำจำ้ง ผูข้ำย และผูรั้บจำ้งช่วง ให้มี

โอกำสเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ต่อสังคม ทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม 
(2) ตรวจสอบควำมเก่ียวโยงและเก่ียวขอ้งระหว่ำงพนักงำนทุกระดบัชั้นกบัผูรั้บจำ้งช่วง ผูรั้บเหมำช่วง ผูข้ำย

อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดควำมไม่เป็นธรรม และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจระหวำ่งผูรั้บจำ้ง
ช่วง ผูรั้บเหมำช่วง และผูข้ำยแต่ละรำยของบริษทั 

(3) ให้ควำมรู้กบัคู่คำ้ ถึงควำมเป็นธรรมในกำรจำ้งงำนและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนของผูรั้บจำ้งช่วง 
ผูรั้บเหมำช่วง ผูข้ำย รวมทั้งติดตำมผลของกำรปฏิบติั 
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(4) กำรด ำเนินกิจกำรอยำ่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยส ำหรับกำรจดัซ้ือใดๆ จะมีกำรสอบรำคำจำกร้ำนคำ้ 2-3 
รำยข้ึนไปไม่ให้มีกำรรับของขวญั  ส่ิงของ รำงวลั สินจำ้งใด ๆ ท่ีส่อไปทำงกำรให้สินบน  นัน่ก็เพ่ือให้เกิด
เพ่ือควำมเป็นธรรม และโปร่งใส 

(5) กำรเผยแพร่ หรือถ่ำยทอดองคค์วำมรู้จำกทำงบริษทัไปสู่ภำยนอก โดยถ่ำยทอดกฏ ระเบียบ ขอ้ก ำหนดและ
ขั้นตอนกำรติดต่องำนต่ำงๆ เพ่ือใหซ้พัพลำยเออร์ผูติ้ดต่องำนเขำ้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง จนกำรปฏิบติัและ
ประสำนงำนกนัไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง   รวดเร็ว  ไม่ส้ินเปลืองทั้งเวลำ และค่ำใชจ่้ำย ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจซ่ึง
กนัและกนั  เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน   

2.3  กำรเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ส่งเสริมและปฏิบัติตำมสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร สิทธิทำงศีลธรรมอยำ่งเคร่งครัด โดยไดก้ ำหนดนโยบำยไวใ้นจริยธรรมของบริษทั ไม่ละเมิดกำรใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ส่งเสริมให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

2.4  สิทธิทำงกำรเมือง บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
กำรเมืองใด หรือผูมี้อ  ำนำจทำงกำรเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่น ำเงินทุนหรือทรัพยำกรของบริษทัไปใช้ในกำร
สนับสนุน ไม่อนุญำตให้ผูบ้ริหำรและพนักงำนใชอ้  ำนำจครอบง ำโดยวิธีกำรใด ๆ เปิดโอกำสให้พนักงำนใช้
สิทธิทำงกำรเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขำ้ไปชกัจูงหรือครอบง ำ 

3. การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก ำหนดให้มีนโยบำยว่ำดว้ยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตว่ำดว้ย กำรรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีและกำรใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
 
 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัและถือเป็นนโยบำยหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชนและเคำรพต่อศกัด์ิศรีในควำมเป็นมนุษยข์องพนกังำนทุกคน ซ่ึงเป็นรำกฐำนของกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีคุณภำพ 
4.1  บริษทัฯ มีมำตรกำรคุม้ครองพนักงำนท่ีให้ขอ้มูลแก่ทำงกำร กรณีกำรท ำผิดกฎหมำย หรือผิดพระรำชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์จะไดรั้บควำมคุม้ครอง บริษทัฯ ไม่ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่ำจะเป็นกำร
เปล่ียนต ำแหน่งงำน ลกัษณะงำน สถำนท่ีท ำงำน สั่งพกังำน ข่มขู่ เลิกจำ้ง อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้
เบำะแส เก่ียวกบักำรท ำผดิกฎหมำยหรือผดิจรรยำบรรณ 

4.2  พนักงำนเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรสร้ำงผลงำนคุณภำพแก่บริษทั บริษทัฯจึงให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบัติต่อ
พนักงำนอย่ำงเป็นธรรมทั้ งในเร่ืองกำรให้โอกำส ผลตอบแทนกำรแต่งตั้งโยกยำ้ย  และกำรพฒันำศกัยภำพ
ควบคู่กบักำรพฒันำคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังำนเป็นผูมี้ควำมสำมำรถและเป็นคนดีในสังคม  

4.3  บริษทัฯ ค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยกำรไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐำนดำ้นเช้ือชำติ สตรี เดก็ คนพิกำร เป็นตน้ 
ทั้ งน้ีในปี 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรเขำ้ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s 

Rights and Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถำบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
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รำชูปถมัภ ์และในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำหนงัสือขอควำมร่วมมือกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คำ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นกำรยนืยนัและรับรองวำ่จะปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำนและต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์

 
5.   การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5.1 กำรให้สวสัดิกำรท่ีดีแก่พนักงำน/ลูกจ้ำง อันได้แก่ โบนัสประจ ำปี, กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ, เงินช่วยงำน
ฌำปนกิจ, เงินช่วยงำนแต่งงำน, ท่ีพกัคนงำน และหอ้งพกัวิศวกร เลขำ โฟร์แมน, รถรับส่งพนกังำนและคนงำน, 
แจกเส้ือฟอร์ม,กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี, จดัให้มีกำรดูงำนและเท่ียวต่ำงประเทศ, จดังำนปีใหม่,  งำนร่ืนเริง
ตำมเทศกำล ,จดังำนวนัคลำ้ยวนัเกิดให้แก่พนกังำนทุกเดือน, ห้องปฐมพยำบำล ห้องสันทนำกำร  เช่ำสนำมฟุต
ซอลให้ไดเ้ล่นฟุตบอล, สวสัดิกำรในกำรรับประทำนอำหำรกลำงวนัรำคำถูกแก่พนักงำน และจดัสร้ำงโรง
อำหำรภำยในบริษทั, จดัอำหำรวำ่งทุกเชำ้วนัศุกร์จำกเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และในอนำคตจะจดัสร้ำงห้องออกก ำลงั
กำย  ทั้งน้ี เพ่ือช่วยให้พนกังำนมีรำยไดม้ำกข้ึน   ลดค่ำใชจ่้ำยไดห้ลำยส่วน   เป็นขวญัก ำลงัใจให้พนกังำนเม่ือ
ยำมทุกขร้์อน   และยำมเกษียณ   สร้ำงควำมสุขจำกงำนกิจกรรมต่ำง ๆ   เป็นกำรป้องกนัและสร้ำงเสริมสุขภำพ
ท่ีดีใหแ้ก่พนกังำน   เป็นกำรประสำนควำมสัมพนัธ์ และควำมสำมคัคีในหมู่พนกังำน   

5.2 สนบัสนุนใหพ้นกังำนมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ดงัน้ี 
5.2.1 กำรจดัปฐมนิเทศบุคลำกรเขำ้ท ำงำนใหม่ เพ่ือให้เขำ้ใจนโยบำย เป้ำหมำย วิสัยทศัน์ และวตัถุประสงค์

ขององคก์ร และถือเป็นพฒันำบุคคลำกรท่ีเร่ิมเขำ้ท ำงำนใหม่ หรือไม่เคยมีประสบกำรณ์ในต ำแหน่งงำน
มำก่อน ให้ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเหมำะสมกบังำน ถูกตอ้งตำมขั้นตอนระบบกำรท ำงำน รวมไปถึงกำร
ปฏิบติัตำมกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ เขำ้ใจถึงสิทธิและหนำ้ท่ีในฐำนะเป็นสมำชิกของบริษทัฯ 

5.2.2 จดัหลกัสูตรกำรอบรมภำยใน เช่น กำรจดัอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนดำ้นช่ำงเทคนิคเร่ืองวิธีกำรใช้
ป้ันจัน่และวิธีกำรซ่อมบ ำรุง เพ่ือให้พนกังำนท่ีปฏิบติัหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ไดเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม
ตำมหลกัสูตรท่ีกฎหมำยก ำหนดไว ้ตลอดจนถือเป็นกำรท่ีนำยจำ้งไดป้ฏิบติัตำมกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำนเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และเพ่ือใหก้ำรซ่อมบ ำรุงลดนอ้ยลง กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

5.2.3 ส่งบุคลำกรของทำงบริษทัฯ เขำ้ร่วมกำรอบรมของหน่วยงำนภำยนอกภำยนอก ในหมวดหมู่ควำมรู้ท่ี
เกียวขอ้งกบัแต่ละสำยงำน เพ่ือพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ เสริมทกัษะ และน ำมำปรับใชใ้นกำรท ำงำน
ใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลท่ีดีมำกข้ึน 

5.2.4  จัดกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ี ดีภำยในองค์กร เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ท ำให้ เกิดกำร
ประสำนงำนภำยในบริษทัฯท่ีดียิ่งข้ึน และกำรให้ควำมร่วมมือท่ีง่ำยข้ึนในกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ และ
ส่งเสริมใหพ้นกังำนแต่ละฝ่ำยงำนปรับตวัเขำ้หำกนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.3   ตรวจสุขภำพ/ ฉีดวคัซีนให้แก่พนักงำน เพ่ือดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจำกกำรจดัให้มีกำรตรวจ
สุขภำพนั้น เป็นโอกำสท่ีท ำให้พนักงำนไดท้รำบถึงสภำวะควำมเจ็บป่วยของตนเอง และป้องกนัไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ เช่น ไขห้วดั เป็นตน้ 

5.4.  จดัใหมี้ควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำน เพื่อควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังำน  
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5.4.1 จดักิจกรรม 5ส. ภำยในบริษทัฯ ตำมแนวทำง สะสำง สะดวก สะอำด สุขลกัษณะ สร้ำงนิสัย ซ่ึงจะช่วย
สร้ำงส่ิงแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี ส่งผลให้ผลกำรปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน และพนักงำนมี
ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีสุขชีวอนำมยัท่ีดี อนัส่งไปถึงท ำใหมี้ชีวติครอบครัวท่ีดีดว้ย  

5.4.2  ตรวจสภำพอุปกรณ์ให้พร้อมใชง้ำนอยูเ่สมอ เพรำะอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกลต่ำงๆ มีกำรเบิกใชง้ำนเกือบ
ทุกวนั จึงอำจจะท ำให้อุปกรณ์เส่ือมสภำพหรือช ำรุด จ ำเป็นตอ้งมีกำรดูแลตรวจสภำพของอุปกรณ์อยู่
เสมอ เพ่ือให้พร้อมกบักำรใชง้ำนและไม่ก่อให้เกิดอนัตรำยแก่พนกังำน และเพ่ือเพ่ิมควำมมัน่ใจให้กบั
ผูใ้ชง้ำนวำ่ไดรั้บอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภำพดีพร้อมใชง้ำน ไม่ก่อให้เกิดอุบติัเหตุและอนัตรำย ไม่เกิดมลพิษ
ทั้งชุมชนขำ้งเคียงและหน่วยงำน     

5.4.3  ก ำหนดพ้ืนท่ีกำรท ำงำนท่ีชดัเจน เน่ืองจำกสภำพแวดลอ้มภำยในเป็นปัจจยัท่ีอ  ำนวยควำมสะดวกต่อกำร
ปฏิบติังำน หำกภำยในหน่วยงำนมีภำพแวดลอ้มท่ีดี จะส่งผลให้องค์กรไดผ้ลงำนท่ีมีคุณภำพ ดงันั้น
หน่วยงำนและบุคลำกรควรร่วมกนัสร้ำงและพฒันำสภำพแวดลอ้มภำยในบริษทัให้เหมำะสมกบักำร
ท ำงำน ซ่ึงผลจำกกำรก ำหนดพ้ืนท่ีกำรท ำงำนั้น จะท ำให้เกิดกำรลดอตัรำกำรเกิดอุบัติเหตุ ลดควำม
เสียหำย และลดค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดข้ึนจำกอุบัติเหตุ กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน มีพ้ืนท่ีในกำร
ท ำงำนและมีควำมคล่องตวัในกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปไดอ้ยำ่งรำบร่ืน ปรำศจำก
ส่ิงท่ีจะท ำใหก้ำรท ำงำนหยดุชะงกั หรือล่ำชำ้  สร้ำงควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนใหก้บับุคลำกรภำยใน และ
รู้สึกปลอดภยัต่อพ้ืนท่ีปฏิบติังำน ตลอดจนสร้ำงควำมประทบัใจให้กบับุคลำกรภำยนอกท่ีเขำ้มำพบ
ผูบ้ริหำร หรือติดต่อประสำนงำน ท ำใหอ้งคก์รมีภำพลกัษณ์ท่ีดี 

5.4.4  จดักิจกรรม morning talk ในช่วงเวลำเชำ้ก่อนเร่ิมงำน และจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประจ ำ
หน่วยงำน ซ่ึงผลจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ช่วยลดกำรเกิดอุบัติเหตุลดลงและควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ ตลอดจนผูป้ฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนมำกข้ึนเน่ืองจำกท ำ morning talk และ
เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประจ ำหน่วยงำนก ำกบัดูแลอีกทำงหน่ึง ซ่ึงผลในทำ้ยท่ีสุดของกำรจดัใหมี้
ควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำนนั้นยงัส่งผลโดยออ้มใหเ้กิดภำพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัดว้ย 

5.4.5  กำรอบรมกำรป้องกนัและป้องปรำมกำรเกิดอคัคีภยั  และจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงในจุดเส่ียงแต่ละจุดภำยใน
บริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นควำมระมดัระวงัและเขำ้ใจในกำรป้องกนัและป้องปรำมก่อนท่ีจะเกิดเหตุ 

5.4.6  กำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  จดัใหมี้แสงสวำ่งเพียงพอ(สปอร์ตไลท)์  และมีเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยั
เดินตรวจตรำในยำมค ่ำคืน เพ่ือสอดส่องป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุอนัไม่พึงประสงค ์

5.5   กำรพฒันำสภำพแวดลอ้มภำยในบริษทัใหเ้หมำะสมกบักำรท ำงำน 
5.5.1  สร้ำงระบบกำรจดัเกบ็เอกสำรแบบลดขยะ เพรำะกำรท ำงำนจะตอ้งค ำนึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ช่วยรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ ฝ่ำยบริหำรจึงใชร้ะบบกำรจดัเก็บเอกสำรแบบลดขยะและปรับรูปแบบ
กำรท ำงำนให้ทันสมยั โดยกำรเก็บไฟล์สแกนลงในคอมพิวเตอร์ หรือโฟล์เดอร์ออนไลน์ แทนกำร
จดัเกบ็ไฟลแ์บบกระดำษจดัเรียงเขำ้แฟ้ม กำรใชก้ระดำษ reuse พิมพห์รือเขียนแทนกำรใชก้ระดำษใหม่ 
ซ่ึงผลจำกกำรปฏิบติัตำมขำ้งตน้จะช่วยลดปริมำณขยะช่วยรักษำพลงังำนและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ลด
ระยะเวลำในกำรคดัแยกเอกสำรสะดวกในกำรจดัเกบ็และสืบคน้ สำมำรถติดตำมเอกสำรขอ้มูลยอ้นหลงั
หรือเอกสำรแนบได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วสำมำรถเรียกคน้เอกสำรไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง ท ำให้
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บริหำรงำนเอกสำรไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถให้บริกำรเอกสำรไดท้นัทีในกรณีท่ีมีกำรร้องขอ
เอกสำร แลมีระบบรำยงำนซ่ึงสำมำรถจดัพิมพอ์อกทำงเคร่ืองไดท้นัที  ท ำให้ขอ้มูลมีควำมปลอดภยัไม่
เส่ียงต่อกำรสูญหำยและท ำลำยโดยง่ำย พนกังำนสำมำรถท ำงำนเอกสำรไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมำกข้ึน 
ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรสั่งซ้ือตูแ้ฟ้มกระดำษและหมึกพิมพ ์ตลอดจนประหยดัพ้ืนท่ีในกำรจดัเก็บ ลดควำม
ซ ้ ำซอ้นในกำรเกบ็เอกสำร 

5.5.2  เปล่ียนกำรติดต่อส่ือสำรให้ทนัสมยัมำกข้ึน เพ่ือพฒันำกำรส่ือสำรขององคก์รให้ทนัสมยั เม่ือตอ้งมีกำร
ประสำนงำนหรือส่งเอกสำรด่วนให้กบัหน่วยงำนภำยในและภำยนอก จะใชก้ำรติดต่อ หรือส่งเอกสำร
ทำงอีเมลล ์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แทนกำรส่งเอกสำรทำงแฟ็กซ์ ผลท่ีไดคื้อจะมีควำมสะดวกและรวดเร็วต่อ
กำรด ำเนินงำนมำกข้ึน ท ำใหง้ำนเสร็จเร็วก่อนก ำหนด 

5.5.3  ก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบในหน่วยงำนให้ชดัเจนและมีควำมเหมำะสมกบับุคลำกร และภำยใน
หน่วยงำน และสนบัสนุนใหเ้กิดกำรเรียนรู้กำรท ำงำนหนำ้ท่ีอ่ืนภำยในฝ่ำยเพื่อเป็นกำรฝึกฝนและพฒันำ
ทกัษะตนเอง สำมำรถช่วยปฏิบติังำนแทนกนัได ้เพ่ือลดปัญหำอนัก่อให้เกิดควำมเสียหำยและค่ำใชจ่้ำย
จำกกำรด ำเนินงำนหยดุชะงกัหรือล่ำชำ้ 

5.5.4 มีประสิทธิภำพทำงกำรเงินท่ีดี  เพ่ือให้มี  ควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำยเงิน หน่วยงำนจะต้องมี
ประสิทธิภำพทำงกำรเงินท่ีดี โดยฝ่ำยบริหำรจะตั้งเบิกเงินส ำรองจ่ำยไวส้ ำหรับกรณีค่ำใชจ่้ำยด่วนพิเศษ
ป้องกันกำรจ่ำยช ำระล่ำช้ำ อันจะส่งผลให้เกิดควำมประทับใจให้กับหน่วยงำนภำยนอก เพ่ือสำน
สัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในระยะยำว และลดควำมเสียโอกำสรับจำกกำรช ำระเงินหลงับริษทัรำยอ่ืน 

 
 
6.   ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

6.1  สร้ำงควำมพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยกำรท ำใหลู้กคำ้พึงพอใจในกำรใหบ้ริกำรและคุณภำพอนัดี ดงัเช่น 
6.1.1  ค ำนวณออกแบบเพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรก่อสร้ำงให้กบัลูกคำ้ เพ่ือให้งำนก่อสร้ำงมีควำมประหยดั มี

ควำมมัน่คงแข็งแรงและมีควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำง เพรำะงำนออกแบบโครงสร้ำงใตดิ้นมีควำม
ซับซ้อน บำงคร้ังแบบท่ีใชใ้นกำรประมูลมีควำมไม่เหมำะสม เช่น มีกำรออกแบบท่ีไม่ปลอดภยั หรือมี
แนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหำในอนำคต กำรค ำนวณออกแบบทำงเลือกจึงสำมำรถลดค่ำก่อสร้ำงโดยยงัคง
ควำมปลอดภยัตำมมำตรฐำน และมีควำมเหมำะสมต่อเทคนิคในกำรก่อสร้ำง ช่วยให้ลูกคำ้และบริษทัฯ 
(Seafco) สำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยและช่วยสร้ำงควำมไวว้ำงใจจำกลูกคำ้ต่อบริษทัฯ 

6.1.2  ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมแบบและระยะเวลำของขอบเขตกำรก่อสร้ำงโครงกำร เพ่ือสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคำ้โดยกำรใชเ้ทคโนโลยกีำรเจำะเสำเขม็พร้อมกบัเทคนิคกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ระยะเวลำท่ีก ำหนดโดยมีคุณภำพของเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินท่ีดีและลดกำรซ่อมแซมของเสำเขม็
และท่ีส ำคญั รวมไปถึงเป็นกำรสร้ำงสัมพนัธภำพอนัดี ซ่ึงจะท ำให้เกิดกำรกลบัมำเรียกใชบ้ริกำรงำน
ก่อสร้ำงกบัทำงบริษทัฯ ต่อไปอีกในอนำคต 
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6.2   ควบคุมและตรวจสอบมำตรฐำนของกำรผลิต  เพื่อสร้ำงคุณภำพของงำนเจำะเสำเข็ม โดยกำรลงปลอกเหล็ก
ชัว่ครำวใหมี้กำรคลำดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ใชข้องเหลวค ้ำจุลหลุมเจำะใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนของงำนเสำเขม็เจำะ กำร
ท ำโครงเหลก็ซ่ึงมีกำรตรวจสอบให้ไดคุ้ณภำพตำมแบบและใชเ้หลก็เส้นตำมมำตรฐำนผลิตภณัฑอุ์ตสำหกรรม 
กำรใช้คอนกรีตท่ีมี Strength ตำมมำตรฐำนของโครงกำร รวมถึงกำรควบคุมระดบักำรเทคอนกรีตให้อยู่ใน
ระดบัเผื่อของคอนกรีตตำมสัญญำของโครงกำร นัน่กเ็พ่ือใหลู้กคำ้มีควำมพึงพอใจในคุณภำพของงำน เน่ืองจำก
มีกำรแกไ้ขของงำนนอ้ยลง และท ำใหโ้ครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงอยำ่งต่อเน่ืองไม่กระทบกบัแผนกำร
ก่อสร้ำง 

6.3   กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำใชเ้พื่อปรับปรุงคุณภำพกำรด ำเนินงำน มีกำรใชโ้ปรแกรม pile data เพื่อลด
เวลำและปริมำณของงำนเอกสำรลง รวมถึงใชโ้ปรแกรมค ำนวณกำรใชเ้หลก็เส้นเพื่อลดกำรใชเ้หลก็เส้นเกินจำก 
BOQ ใชโ้ปรแกรมเขียนกรำฟเซอร์เวยใ์นกำรท ำกำรลง Casing ผลท่ีไดจ้ะช่วยลดปริมำณงำนเอกสำรลงและลด
ควำมซ ้ ำซอ้นของงำนเพ่ือประหยดัเวลำกำรท ำงำนเอกสำรลงไดคุ้ณภำพของงำนท่ีดีข้ึนใหก้บัโครงกำร 

6.4   ให้กำรตอ้นรับลูกคำ้/หน่วยงำน ท่ีเขำ้มำพบผูบ้ริหำร โดยจดัเตรียมสถำนท่ีระหว่ำงรอเขำ้พบผูบ้ริหำร และ
อ ำนวยควำมสะดวก เพ่ือภำพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร พร้อมทั้ งจัดหำเคร่ืองด่ืมตำมควำมต้องกำร และให้
ค  ำแนะน ำหรือแจง้ขอ้มูลท่ีสำมำรถเปิดเผยไดภ้ำยในบริษทั ดว้ยค ำพูดท่ีสุภำพ  ซ่ึงจะส่งผลท ำให้ผูท่ี้เขำ้มำพบ
เกิดควำมประทับใจ และมีมุมมองท่ีดีต่อองค์กรสำมำรถสำนสัมพนัธ์ท่ีดีต่อไปได้ในระยะยำว กำรติดต่อ
ประสำนกจ็ะท ำไดง่้ำยข้ึน 

6.5   สนับสนุนกำรจดัหำสินคำ้ วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมขอ้ก ำหนด  รวดเร็ว เพ่ือช่วยหน่วยงำนให้
ท ำงำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว รำบร่ืน ไดผ้ลผลิตท่ีออกมำดี  ทนัตำมสัญญำ  ไม่มีงำนเสีย เป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคำ้  จน
ส่งผลท ำใหท้ ำงำนไดท้นัต่อก ำหนดสัญญำ และผลผลิตออกมำดี ตรงตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

6.6   กำรควบคุมและตรวจสอบมำตรฐำนของกำรผลิต โดยกำรจัดซ้ือ จัดหำ สินค้ำ วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีตรงตำม
ขอ้ก ำหนด มีมำตรฐำนรับรอง เช่น มี มอก. มีใบรับรองจำกผูผ้ลิต หรือหน่วยงำนรำชกำรท่ีเช่ือถือได ้ และ
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสำมำรถตรวจสอบได ้และเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับโดยทัว่ไป 

 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ควำมร่วมมือกบัองค์กรต่ำงๆ ทั้ งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนและสังคมอยำ่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

7.1  บริษทัฯ ก ำหนดให้มีมำตรกำรป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมำจำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

7.2  สนบัสนุนกำรศึกษำใหก้บัเยำวชนท่ีขำดแคลน โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ 
7.3  จดักิจกรรมบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของพนกังำน ตลอดจนส่งเสริมพนกังำนมีโอกำสใน

กำรท ำควำมดี เพ่ือพฒันำจิตอำสำ และใหพ้นกังำนร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
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7.4  สร้ำงควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในกำรพฒันำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ ศำสนสถำน 
และสุขลกัษณะของเยำวชนและผูด้อ้ยโอกำส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 

7.5  ส่ือสำรกบัชุมชนอยำ่งสม ่ำเสมอ เผยแพร่และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรับผดิชอบต่อสังคมใหผู้มี้ส่วน
ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

7.6  ส่งเสริมพุทธศำสนำ โดยให้เป็นท่ีตั้งของสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 เพ่ือพฒันำทำงดำ้นจิตใจให้คนมี
ธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้สังคมจะดีข้ึน 

7.7 กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงของบริษทั นั้น กระท ำโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน/ท้องถ่ิน  ภำยใตก้รอบกำร
ท ำงำน ดงัน้ี 
7.7.1  ก ำหนดแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงห้องใตดิ้นต่อโครงสร้ำงข้ำงเคียงและก ำหนด

แนวทำงในกำรตรวจวดั เน่ืองจำกงำนก่อสร้ำงหอ้งใตดิ้นจะเกิดกำรเคล่ือนตวัของดิน หำกกำรออกแบบ
ไม่เหมำะสม อำจเกิดควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงขำ้งเคียง ซ่ึงผลท่ีจะไดก้็คือ สำมำรถควบคุมและลด
ผลกระทบจำกงำนก่อสร้ำงหอ้งใตดิ้นต่อส่ิงปลูกสร้ำงขำ้งเคียงไดเ้ป็นอยำ่งรูปธรรม ช่วยลดควำมขดัแยง้
ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงระหวำ่ง บริษทัฯ /ผูรั้บเหมำหลกั/ผูว้ำ่จำ้ง กบัผูอ้ำศยับริเวณขำ้งเคียง อีกทั้งยงัช่วย
ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมต่อส่ิงปลูกสร้ำงบริเวณพ้ืนท่ีขำ้งเคียงอีกดว้ย 

7.7.2  ท ำงำนให้อยู่ในกรอบของเวลำท่ีกฎหมำยและกฎกระทรวงก ำหนดไว ้เพ่ือลดกำรเกิดปัญหำท่ีอยู่ใน
ละแวกบำ้นขำ้งเคียงและชุมชน 

7.7.3 ใชก้ำรท ำ Double Casing ในกำรท ำงำน อนัจะส่งผลท ำให้ลดระยะเวลำของกำรสั่นสะเทือนและเสียง
รบกวนไปถึงละแวกบำ้นขำ้งเคียงลดล พร้อมทั้งเขำ้ท ำกำรส ำรวจบริเวณบำ้นขำ้งเคียงก่อนกำรท ำงำน 
ตลอดจนท ำควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนกับละแวกบ้ำนขำ้งเคียงก่อนกำรเร่ิมงำน เน่ืองจำกบ้ำนเรือน
ละแวกบำ้นขำ้งเคียงอำจจะไม่เขำ้ใจในหลกักำรท ำงำนจึงตอ้งท ำควำมเขำ้ใจเพ่ือให้ทรำบระบบกำร
ท ำงำนกำรก่อสร้ำงเสำเขม็เจำะและลดเร่ืองกำรร้องเรียนท่ีตำมไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกนั้นแลว้ หลงักำร
ก่อสร้ำงเสร็จยงัตอ้งเขำ้ไปท ำกำรส ำรวจเพ่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเร่ิมงำนอีกดว้ย 

7.7.4  ใชก้ำร์ดกนัเคร่ืองจกัรท่ีส่งผลให้เกิดเสียงดงัเช่น Power pack ของเครนเจำะงำนก่อสร้ำงก ำแพงกนัดิน 
เพรำะขณะท่ีท ำกำรเจำะในส่วนของงำนก ำแพงกนัดิน ตูเ้พำเวอร์แพคจะเกิดเสียงดงัข้ึน จึงใชก้ำร์ดเพ่ือ
ลดเสียงรบกวนบำ้นขำ้งเคียงและลดกำรร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 

7.7.5  ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีควำมทนัสมยัและดูแลรักษำอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงจะช่วยลดมลภำวะทำงอำกำศและกล่ิน
ท่ีจะลอยออกไปจำกหน่วยงำนฯ และลดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงลง 

7.7.6  ท ำร้ัวชัว่ครำวเพ่ือป้องกนัวตัถุหรือวสัดุกระเดน็เขำ้ไปจนท ำใหบ้ำ้นขำ้งเคียงเกิดควำมเสียหำยรวมไปถึง
บงัทศันียภำพในกำรมองเห็นกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัร และเป็นไปตำมขอ้ก ำนดกฎกระทรวงรวมไปถึง
ขอ้ก ำหนดส่ิงแวดลอ้ม 

7.7.7  ดูแลบำ้นขำ้งเคียงในกรณีมีผลกระทบกบัอำคำรขำ้งเคียงท่ีตอ้งซ่อมแซมเลก็นอ้ยท่ีเกิดจำกกำรก่อสร้ำง
เสำเขม็เจำะ เม่ือเขำ้ไปดูแลแกไ้ขซ่อมแซมบำ้นขำ้งเคียงท่ีเกิดจำกงำนก่อสร้ำง จะท ำให้ลดขอ้พิพำกกบั
บำ้นขำ้งเคียงในอนำคตไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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7.7.8  ล้ำงถนนหน้ำโครงกำรเพ่ือไม่ให้มีฝุ่ น เพรำะถึงแท้จะมีเคร่ืองล้ำงล้อส ำหรับท ำควำมสะอำดล้อ
รถบรรทุกท่ีจะออกจำกหน่วยงำน แต่กย็งัอำจท ำใหถ้นนหนำ้โครงกำรเป็นรอยครำบลอ้ไดบ้ำ้ง จึงจดัให้
มีกำรลำ้งถนนสัปดำห์ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนำ้โครงกำรสะอำดสม ่ำเสมอ 

7.8   กำรจำ้งงำนคนในทอ้งถ่ินในกรณีท่ีผูส้มคัรงำนมีควำมสำมำรถใกลเ้คียงกนั ก็เลือกคนทอ้งถ่ินก่อน เพ่ือให้
โอกำสคนในท้องถ่ินได้มีงำนท ำ เป็นกำรพฒันำชุมชน และท ำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน อีกทั้ งช่วยลด
ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงของพนกังำน เป็นกำรเพ่ิมเงินไดไ้ปในตวัและท ำให้มีเงินออม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ พนกังำนมำท ำงำนไดเ้ร็ว ไม่สำย ไม่มีปัญหำเร่ืองผิดกฏระเบียบ เป็นประโยชน์ต่อพนกังำน ไม่ตอ้งสำย 
หรือผิดกฏระเบียบ  ไม่เสียงำน และท ำให้ชุมชนมีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  เพรำะมีเงินได ้  ไม่ไปท ำในส่ิงท่ีผิด
กฏหมำย เช่นกำรลกัทรัพย ์

7.9   จำ้งงำนคนพิกำรเพื่อให้โอกำสไดมี้งำนท ำ ซ่ึงไม่เพียงช่วยให้ผูพิ้กำรไดเ้ห็นถึงคุณค่ำในตวัเอง ยงัถือเป็นกำร
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกำสในชุมชนและสังคมรอบขำ้งอีกดว้ย ขณะเดียวกนั บริษทัฯ กไ็ม่เพียงไดใ้ห้กำรช่วยเหลือ
ผูพิ้กำรโดยตรง แต่ยงัถือเป็นกำรท ำถูกตอ้งตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรจำ้งงำนผูพิ้กำรให้ครบตำมจ ำนวนท่ีพึงจำ้ง 
ซ่ึงถำ้หำกบริษทัฯ ไม่มีกำรจำ้งงำนคนพิกำรจะตอ้งจ่ำยเงินสบทบเขำ้กองทุนส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคน
พิกำรเป็นกำรทดแทน  

 
8.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจบนพ้ืนฐำนของควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
8.1   ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม 
8.2   ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ มีมำตรกำรประหยดัพลังงำน และส่งเสริมกระบวนกำรน ำ

ทรัพยำกรกลบัมำใชใ้หม่ 
8.3   จดัใหมี้ระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนอยำ่งเหมำะสม เช่น กำร

มีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอำจเกิดข้ึนในระหว่ำงปฏิบติังำน กำรจดัสถำนท่ีท ำงำนให้สะอำดและถูกสุขลกัษณะ 
เพื่อใหบุ้คลำกรตลอดจนผูเ้ขำ้มำในบริษทัทุกคนปลอดภยัจำกอนัตรำยจำกอุบติัเหตุและโรคภยั 

8.4   ก ำหนดให้ผูบ้ริหำรและพนกังำนตอ้งเอำใจใส่อยำ่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้ำงคุณภำพดำ้นควำม
ปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบัติงำนดว้ยจิตส ำนึกถึงควำมปลอดภยั และค ำนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดเวลำ 

8.5   เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับควำมสัมพนัธ์ของกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8.6   ลำ้งถนนหนำ้โครงกำรเพ่ือไม่ให้มีฝุ่ น เพรำะถึงแทจ้ะมีเคร่ืองลำ้งลอ้ส ำหรับท ำควำมสะอำดลอ้รถบรรทุกท่ีจะ
ออกจำกหน่วยงำน แต่กย็งัอำจท ำใหถ้นนหนำ้โครงกำรเป็นรอยครำบลอ้ไดบ้ำ้ง จึงจดัให้มีกำรลำ้งถนนสัปดำห์
ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนำ้โครงกำรสะอำดสม ่ำเสมอ 

8.7  กำรก ำจดัของเสีย ส่ิงปฏิกูล ตำมขอ้ก ำหนดของกรมโรงงำน เพ่ือลดปัญหำส่ิงแวดลอ้มท่ีเน่ำเสีย และชุมชนไม่
เดือดร้อนจำกปัญหำน ้ ำเน่ำเสีย นอกจำกนั้นแลว้ ประโยชน์อีกทำงหน่ึงก็คือ เป็นกำรรักษำควำมสะอำด ควำมมี
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ระเบียบ ของโรงงำนตำมมำตรฐำนของกรมโรงงำน ซ่ึงช่วยให้โรงงำนมีควำมน่ำอยู ่สะอำด มีระเบียบมำกข้ึน 
และเกิดควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เน่ืองจำกมีพ้ืนท่ีสะอำด อุบัติเหตุในกำรท ำงำนก็จะลดน้อยลง และ
สำมำรถสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่ผูท่ี้ท ำงำนร่วมกนัได ้

 
9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

9.1   มีกำรเผยแพร่ หรือถ่ำยทอดองคค์วำมรู้จำกทำงบริษทัไปสู่ภำยนอก  
9.1.1  เปิดหน่วยงำนให้นิสิตนกัศึกษำ ท่ีสนใจเพ่ือให้เขำ้มำศึกษำดูงำนกำรก่อสร้ำงเพ่ือให้ไดเ้ขำ้ใจหลกักำร

กำรท ำงำนของระบบงำนเสำเขม็เจำะและก ำแพงกนัดินไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
9.1.2  รับนิสิตนักศึกษำเขำ้มำฝึกงำนในหน่วยงำนเพ่ือหำควำมรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ไดรั้บควำมรู้และควำมเขำ้ใน

ระบบกำรท ำงำนและรวมไปถึงเปิดโอกำสใหเ้ขำ้มำเป็นพนกังำนท ำงำนกบัองคก์รต่อไป  
9.1.3 ให้ควำมรู้กบัหน่วยงำนต่ำงๆ โดยรับเชิญให้เป็นวิทยำกรกำรให้แนวคิดท่ีดี ผำ่นส่ือประชำสัมพนัธ์และ

จัดตั้ งบูธให้ควำมรู้แก่นักศึกษำหลำยสถำบัน เช่นในเร่ืองควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก่อสร้ำง
เสำเขม็เจำะ ก ำแพงกนัดินและห้องใตดิ้น เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ เสนอขอ้เท็จจริง โดยให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง จำกประสบกำรณ์ของกำรด ำเนินธุรกิจกวำ่ 40 ปี เพ่ือถ่ำยทอดนวตักรรมและควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีอำจ
เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนใหแ้พร่หลำย 

9.1.4 รวบรวม วิเครำะห์ขอ้มูลทำงวิศวกรรมปฐพีและเขียนบทควำม หรือหนังสือวิชำกำรเพื่อตีพิมพ์ ซ่ึง
เอกสำรดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรก่อสร้ำงท่ีมีประสิทธิภำพ สำมำรถส่งต่อควำมรู้ท่ี
รวบรวมใหก้บัวิศวกรรุ่นหลงัท่ีเขำ้บริษทัฯ และส่งต่อให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์และน ำไปใช้
ไดต่้อไป  

 
10.3  การด าเนินธุรกจิทีม่ผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรท ำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในกำรพฒันำบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังำนบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นวำ่คนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่ำงๆ ทั้งหมด ไม่วำ่สังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
คน งำนท่ีจะท ำดีหรือไม่กอ็ยูท่ี่คน กำรก่อกำรทุจริต ลกัขโมย กเ็กิดข้ึนมำจำกคน กำรจะท ำธุรกิจให้เจริญและมีควำมยัง่ยนื กต็อ้งเร่ิมมำ
จำกคนทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัจึงจดัท ำโครงกำรต่ำง ๆ ข้ึนมำมีดงัน้ี 
 1. กำรท ำนุบ ำรุงอุปถมัภศ์ำสนำ ดงัน้ี 

1.1  เปิดอบรมคุณธรรม โดยสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สืบเน่ืองจำกท่ีผูบ้ริหำรไดใ้ห้ควำมส ำคญัทำงดำ้นคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นอย่ำงมำก และตอ้งกำรให้บุคคลภำยนอกท่ีสนใจปฏิบติัธรรมแต่ไม่มีเวลำหรือไม่สะดวกไป
ปฏิบติัท่ีวดั เพรำะติดกิจธุระต่ำงๆ จึงจดัสถำนท่ีเพ่ือเปิดกำรอบรมสมำธิ ศึกษำคุณธรรมท่ีน ำไปปฏิบติัในกำร
ด ำรงชีวิต และฝึกปฏิบติัธรรม คือ สถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 บมจ.ซีฟโก ้  สอนหลกัสูตร “ครูสมำธิ” 
ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป และพนกังำน ท ำใหบุ้คคลท่ีไดรั้บกำรอบรม มีสมำธิเพ่ิมข้ึน และปรับทศันิคติในเร่ืองต่ำงๆ 
สร้ำงสัมพนัธ์ท่ีดี ในกลุ่มผูท่ี้เขำ้รับกำรอบรมร่วมกนัและระหว่ำงบุคคลกบัสถำบัน และบุคลำกรมีควำม
ซ่ือตรง ยดึมัน่หลกัจรรยำบรรณในระหวำ่งกำรท ำธุรกิจ 
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1.2  ร่วมท ำบุญบ ำรุงวดัต่ำงๆ เน่ืองจำกวนัส ำคญัทำงศำสนำพุทธจะมีประเพณีกำรท ำบุญประจ ำปี เช่น ทอดกฐิน 
ทอดผำ้ป่ำ เพ่ือกำรบ ำรุงบูรณะวดั แต่ขำดปัจจยัในกำรบ ำรุงวดั อนัถือเป็นกำรช่วยช่วยพฒันำสถำนท่ีปฏิบติั
ธรรมใหดี้ยิง่ข้ึน สะดวกต่อกำรปฏิบติัธรรม หรือเผยแพร่ควำมรู้ใหชุ้มชนในพ้ืนระยะยำว 

1.3 จดังำนท ำบุญหรือท ำพิธีตำมวนัประเพณีหรือวนัส ำคัญในองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรภำยในบริษทัฯ ไดมี้ส่วน
ร่วมในกำรท ำบุญ  

1. โครงกำรให้ทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ ซ่ึงบริษทั ใหทุ้นกำรศึกษำแก่นกัศึกษำในระดบัอุดมศึกษำมำตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็น
ตน้มำ ปัจจุบนัไดมี้นกัศึกษำในระดบัปริญญำตรี คณะสถำปัตยกรรม สำขำสถำปัตยกรรม และกำรวำงแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั  ซ่ึงไดรั้บทุนน้ีอยูคื่อนำงสำวสมประสงค ์คงจนัทร์ 

 ในปี 2557 ไดมี้โครงกำรให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนบริษทั เขำ้ศึกษำในระดบัปริญญำโท กบัพนกังำนทุกแผนกใน
บริษทั ซ่ึงพนักงำนท่ีจะไดรั้บทุนนั้นตอ้งผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรครูสมำธิจำกสถำบนัพลงัจิตตำนุภำพ สำขำท่ี 47 
(สำขำของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นวำ่ถำ้พนกังำนผำ่นกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี 
เหมำะแก่กำรส่งเสริมและพฒันำ 

3.  สนบัสนุนเงินจดักิจกรรมในโอกำสพิเศษต่ำงๆ เน่ืองจำกหลำยๆหน่วยงำนมีกำรจดักิจกรรมเพ่ือชุมชนในวนัพิเศษ
ต่ำงๆ แต่ยงัขำดงบประมำณในกำรจดังำน นัน่กเ็พ่ือเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่ประชำชนในชุมชน ตลอดจน
ท ำใหชุ้มชมไดรู้้จกัช่ือเสียงของบริษทัฯ และก่อใหเ้กิดสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยำว 

4. โครงกำรโรงงำนสีขำว เพ่ือควบคุมกำรขยำยตวัและลดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด ปลูกฝังจิตส ำนึกของคนงำน
ให้มีวิจำรณญำณในกำรป้องกนัตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบัยำเสพติดโดยเดด็ขำด ท ำใหพ้นกังำนมีควำมรู้สึกต่อตำ้นและ
มีทักษะในกำรหลีกเล่ียงกำรใช้ยำเสพติด ตลอดจนเป็นกำรควบคุมไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดใน
โรงงำน อนัถือเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีร่ำงกำยท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ สำมำรถปฏิบติังำนท่ีมีประสิทธิภำพได ้
และท้ำยท่ีสุดนั้น บริษทัฯ จะปลอดจำกยำเสพติด ของมึนเมำ บุหร่ี และอบำยมุขต่ำงๆ ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำร
ส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังำนบริษทัไดไ้กลห่ำงส่ิงมอมเมำดงักล่ำว ยงัจะส่งผลให้สังคมภำยในบริษทัและชุมชน
รอบขำ้งมีควำมปลอดภยัอีกดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




