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10.  การพฒันาอย่างยัง่ยนื  
 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืการท่ีคณะกรรมการบริษทัไดต้ั้งคณะกรรมการชุดน้ีข้ึนมา เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื เป็น
องค์กรท่ีโปร่งใสและมีธรรมภิบาลอย่างแทจ้ริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม 
พฒันาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้และคุณภาพชีวิต พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มให้ดี
ยิง่ข้ึน โดยกาํหนดกรอบการจดัทาํตามแบบสากลดงัน้ี 

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

 
การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษทัฯ ไดน้าํหลกัการทรงงานและหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มาเป็นแนวทางในการ

บริหารงาน โดยใชห้ลกัความพอประมาณ ระมดัระวงั การป้องกนัความเส่ียงและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งดูแล
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

บริษทัฯ ยงัมีความเช่ือวา่บุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสังคม การท่ีจะทาํใหส้ังคมดีข้ึนตอ้งพฒันาบุคคล การพฒันาบุคคล
ตอ้งพฒันาจิตใจใหเ้ป็นคนดีตามคาํสอนของศาสนา บริษทัจึงเนน้ในเร่ืองน้ีเป็นหลกั 

10.2 การดําเนินงานและการจดัทาํรายงาน 
การดาํเนินงานความรับผดิชอบต่อสงัคม ดาํเนินการดงัน้ี 

1. การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี ตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 9 
2. การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเน่ืองในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 
ดว้ยความสุจริต ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 

2.1  การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม การปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงไวก้บัคู่สัญญา ทั้งดา้นลูกหน้ีและเจา้หน้ี อย่าง
เคร่งครัดเป็นธรรมตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดใ้หพ้นัธะสญัญาไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั โดย 
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(1) ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงต่าง ๆ ร่วมกนัไวใ้นสัญญาจา้งหรือซ้ือขายให้ชดัเจน และปฏิบติัตามเง่ือนไข
ขอ้ตกลงอยา่งเคร่งครัด กรณีใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขจะรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบโดยด่วน ถึงปัญหา
และทาํการปรึกษาหาทางแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งสองฝ่าย 

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

2.2  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 

(4) การดาํเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยสาํหรับการจดัซ้ือใดๆ จะมีการสอบราคาจากร้านคา้ 2-3 
รายข้ึนไปไม่ใหมี้การรับของขวญั  ส่ิงของ รางวลั สินจา้งใด ๆ ท่ีส่อไปทางการใหสิ้นบน  นัน่ก็เพ่ือให้เกิด
เพ่ือความเป็นธรรม และโปร่งใส 

(5) การเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองคค์วามรู้จากทางบริษทัไปสู่ภายนอก โดยถ่ายทอดกฏ ระเบียบ ขอ้กาํหนดและ
ขั้นตอนการติดต่องานต่างๆ เพ่ือใหซ้พัพลายเออร์ผูติ้ดต่องานเขา้ใจและปฏิบติัไดถู้กตอ้ง จนการปฏิบติัและ
ประสานงานกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   รวดเร็ว  ไม่ส้ินเปลืองทั้งเวลา และค่าใชจ่้าย ทาํให้เกิดความพึงพอใจซ่ึง
กนัและกนั  เกิดประสิทธิภาพในการทาํงาน   

2.3  การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไดก้าํหนดนโยบายไวใ้นจริยธรรมของบริษทั ไม่ละเมิดการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4  สิทธิทางการเมือง บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้ไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรค
การเมืองใด หรือผูมี้อาํนาจทางการเมืองคนหน่ึงคนใด ไม่นาํเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษทัไปใช้ในการ
สนบัสนุน ไม่อนุญาตให้ผูบ้ริหารและพนกังานใชอ้าํนาจครอบงาํโดยวิธีการใด ๆ เปิดโอกาสให้พนกังานใช้
สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เขา้ไปชกัจูงหรือครอบงาํ 

3. การต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อตา้นการทุจริตว่าด้วย การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหสิ้นบน ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั 
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสาํคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความย ัง่ยืน โดยคาํนึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นรากฐานของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณภาพ 
4.1  บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองพนกังานท่ีให้ขอ้มูลแก่ทางการ กรณีการทาํผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญติั

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

4.2  พนักงานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลงานคุณภาพแก่บริษทั บริษทัฯจึงให้ความสําคญัในการปฏิบติัต่อ
พนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกยา้ย  และการพฒันาศกัยภาพ
ควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม เพ่ือใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็นคนดีในสงัคม  

4.3  บริษทัฯ คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดา้นเช้ือชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัเด็ก (Children’s 

Rights and Business Principles - CRBP) ในระยะท่ี 2 ซ่ึงจดัโดยสถาบนัไทยพฒัน์มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์และในปี 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํหนงัสือขอความร่วมมือการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและการต่อตา้นการคา้มนุษย ์โดย
จดัส่งใหก้บัคู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทั เพ่ือเป็นการยนืยนัและรับรองวา่จะปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานและต่อตา้นการคา้มนุษย ์

 
5.   การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

5.1 การให้สวสัดิการท่ีดีแก่พนกังาน/ลูกจา้ง อนัไดแ้ก่ โบนสัประจาํปี, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ, เงินช่วยงาน
ฌาปนกิจ, เงินช่วยงานแต่งงาน, ท่ีพกัคนงาน และหอ้งพกัวศิวกร เลขา โฟร์แมน, รถรับส่งพนกังานและคนงาน, 
แจกเส้ือฟอร์ม,การตรวจสุขภาพประจาํปี, จดัให้มีการดูงานและเท่ียวต่างประเทศ, จดังานปีใหม่,  งานร่ืนเริง
ตามเทศกาล ,จดังานวนัคลา้ยวนัเกิดใหแ้ก่พนกังานทุกเดือน, หอ้งปฐมพยาบาล หอ้งสันทนาการ  เช่าสนามฟุต
ซอลให้ไดเ้ล่นฟุตบอล, สวสัดิการในการรับประทานอาหารกลางวนัราคาถูกแก่พนักงาน และจดัสร้างโรง
อาหารภายในบริษทั, จดัอาหารวา่งทุกเชา้วนัศุกร์จากเจา้หนา้ท่ีบริหาร และในอนาคตจะจดัสร้างหอ้งออกกาํลงั
กาย  ทั้งน้ี เพ่ือช่วยให้พนกังานมีรายไดม้ากข้ึน   ลดค่าใชจ่้ายไดห้ลายส่วน   เป็นขวญักาํลงัใจให้พนกังานเม่ือ
ยามทุกขร้์อน   และยามเกษียณ   สร้างความสุขจากงานกิจกรรมต่าง ๆ   เป็นการป้องกนัและสร้างเสริมสุขภาพ
ท่ีดีใหแ้ก่พนกังาน   เป็นการประสานความสัมพนัธ์ และความสามคัคีในหมู่พนกังาน   

5.2 สนบัสนุนใหพ้นกังานมีการพฒันาความรู้ความสามารถ ดงัน้ี 
5.2.1 การจดัปฐมนิเทศบุคลากรเขา้ทาํงานใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้ใจนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และวตัถุประสงค์

ขององคก์ร และถือเป็นพฒันาบุคคลากรท่ีเร่ิมเขา้ทาํงานใหม่ หรือไม่เคยมีประสบการณ์ในตาํแหน่งงาน
มาก่อน ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังาน ถูกตอ้งตามขั้นตอนระบบการทาํงาน รวมไปถึงการ
ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เขา้ใจถึงสิทธิและหนา้ท่ีในฐานะเป็นสมาชิกของบริษทัฯ 

5.2.2 จดัหลกัสูตรการอบรมภายใน เช่น การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังานดา้นช่างเทคนิคเร่ืองวิธีการใช้
ป้ันจัน่และวิธีการซ่อมบาํรุง เพ่ือให้พนกังานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัป้ันจัน่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม
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ตามหลกัสูตรท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ ตลอดจนถือเป็นการท่ีนายจา้งไดป้ฏิบติัตามกฎกระทรวงกาํหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และเพ่ือใหก้ารซ่อมบาํรุงลดนอ้ยลง การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.2.3 ส่งบุคลากรของทางบริษทัฯ เขา้ร่วมการอบรมของหน่วยงานภายนอก ในหมวดหมู่ความรู้ท่ีเกียวขอ้งกบั
แต่ละสายงาน เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ เสริมทักษะ และนํามาปรับใช้ในการทาํงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีมากข้ึน 

5.2.4 จัดกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองค์กร เพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ ทาํให้เกิดการ
ประสานงานภายในบริษทัฯท่ีดียิ่งข้ึน และการให้ความร่วมมือท่ีง่ายข้ึนในการทาํกิจกรรมต่างๆ และ
ส่งเสริมใหพ้นกังานแต่ละฝ่ายงานปรับตวัเขา้หากนัไดดี้ยิง่ข้ึน 

5.3   ตรวจสุขภาพ/ ฉีดวคัซีนให้แก่พนกังาน เพ่ือดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึงจากการจดัให้มีการตรวจ
สุขภาพนั้น เป็นโอกาสท่ีทาํให้พนักงานได้ทราบถึงสภาวะความเจ็บป่วยของตนเอง และป้องกนัไม่ให้เกิด
โรคติดต่อ เช่น ไขห้วดั เป็นตน้ 

5.4.  จดัใหมี้ความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน เพ่ือความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูป้ฏิบติังาน  
5.4.1 จดักิจกรรม 5ส. ภายในบริษทัฯ ตามแนวทาง สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ สร้างนิสัย ซ่ึงจะช่วย

สร้างส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี ส่งผลให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และพนักงานมี
ความปลอดภยัในการทาํงาน มีสุขชีวอนามยัท่ีดี อนัส่งไปถึงทาํใหมี้ชีวติครอบครัวท่ีดีดว้ย  

5.4.2  ตรวจสภาพอุปกรณ์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ เพราะอุปกรณ์เคร่ืองจกัรกลต่างๆ มีการเบิกใชง้านเกือบ
ทุกวนั จึงอาจจะทาํให้อุปกรณ์เส่ือมสภาพหรือชาํรุด จาํเป็นตอ้งมีการดูแลตรวจสภาพของอุปกรณ์อยู่
เสมอ เพ่ือให้พร้อมกบัการใชง้านและไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่พนกังาน และเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจให้กบั
ผูใ้ชง้านว่าไดรั้บอุปกรณ์ท่ีอยูใ่นสภาพดีพร้อมใชง้าน ไม่ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุและอนัตราย ไม่เกิดมลพิษ
ทั้งชุมชนขา้งเคียงและหน่วยงาน     

5.4.3  กาํหนดพ้ืนท่ีการทาํงานท่ีชดัเจน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายในเป็นปัจจยัท่ีอาํนวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน หากภายในหน่วยงานมีภาพแวดลอ้มท่ีดี จะส่งผลให้องค์กรไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ ดงันั้น
หน่วยงานและบุคลากรควรร่วมกนัสร้างและพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัให้เหมาะสมกบัการ
ทาํงาน ซ่ึงผลจากการกาํหนดพ้ืนท่ีการทาํงานนั้น จะทาํให้เกิดการลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ ลดความ
เสียหาย และลดค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากอุบติัเหตุ การทาํงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีพ้ืนท่ีในการ
ทาํงานและมีความคล่องตวัในการปฏิบติังานมากข้ึน สามารถดาํเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ปราศจาก
ส่ิงท่ีจะทาํใหก้ารทาํงานหยดุชะงกั หรือล่าชา้  สร้างความมัน่ใจในการทาํงานใหก้บับุคลากรภายใน และ
รู้สึกปลอดภยัต่อพ้ืนท่ีปฏิบติังาน ตลอดจนสร้างความประทบัใจให้กบับุคลากรภายนอกท่ีเขา้มาพบ
ผูบ้ริหาร หรือติดต่อประสานงาน ทาํใหอ้งคก์รมีภาพลกัษณ์ท่ีดี 

5.4.4  จดักิจกรรม morning talk ในช่วงเวลาเชา้ก่อนเร่ิมงาน และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจาํ
หน่วยงาน ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดงักล่าว ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุลดลงและความรุนแรงของ
อุบติัเหตุ ตลอดจนผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการทาํงานมากข้ึนเน่ืองจากทาํ morning talk และ
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เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประจาํหน่วยงานกาํกบัดูแลอีกทางหน่ึง ซ่ึงผลในทา้ยท่ีสุดของการจดัใหมี้
ความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงานนั้นยงัส่งผลโดยออ้มใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของบริษทัดว้ย 

5.4.5  การอบรมการป้องกนัและป้องปรามการเกิดอคัคีภยั  และจดัใหมี้ถงัดบัเพลิงในจุดเส่ียงแต่ละจุดภายใน
บริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นความระมดัระวงัและเขา้ใจในการป้องกนัและป้องปรามก่อนท่ีจะเกิดเหตุ 

5.4.6  การติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอ(สปอร์ตไลท)์  และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั
เดินตรวจตราในยามคํ่าคืน เพ่ือสอดส่องป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุอนัไม่พึงประสงค ์

5.5   การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในบริษทัใหเ้หมาะสมกบัการทาํงาน 
5.5.1  สร้างระบบการจดัเก็บเอกสารแบบลดขยะ เพราะการทาํงานจะตอ้งคาํนึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงใชร้ะบบการจดัเก็บเอกสารแบบลดขยะและปรับรูปแบบ
การทาํงานให้ทนัสมยั โดยการเก็บไฟล์สแกนลงในคอมพิวเตอร์ หรือโฟล์เดอร์ออนไลน์ แทนการ
จดัเก็บไฟลแ์บบกระดาษจดัเรียงเขา้แฟ้ม การใชก้ระดาษ reuse พิมพห์รือเขียนแทนการใชก้ระดาษใหม่ 
ซ่ึงผลจากการปฏิบติัตามขา้งตน้จะช่วยลดปริมาณขยะช่วยรักษาพลงังานและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ลด
ระยะเวลาในการคดัแยกเอกสารสะดวกในการจดัเกบ็และสืบคน้ สามารถติดตามเอกสารขอ้มูลยอ้นหลงั
หรือเอกสารแนบได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสามารถเรียกคน้เอกสารได้รวดเร็วและถูกตอ้ง ทาํให้
บริหารงานเอกสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเอกสารไดท้นัทีในกรณีท่ีมีการร้องขอ
เอกสาร และมีระบบรายงานซ่ึงสามารถจดัพิมพอ์อกทางเคร่ืองไดท้นัที ทาํใหข้อ้มูลมีความปลอดภยัไม่
เส่ียงต่อการสูญหายและทาํลายโดยง่าย พนกังานสามารถทาํงานเอกสารไดร้วดเร็วและถูกตอ้งมากข้ึน 
ลดค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือตูแ้ฟ้มกระดาษและหมึกพิมพ ์ตลอดจนประหยดัพ้ืนท่ีในการจดัเก็บ ลดความ
ซํ้ าซอ้นในการเก็บเอกสาร 

5.5.2  เปล่ียนการติดต่อส่ือสารใหท้นัสมยัมากข้ึน เพ่ือพฒันาการส่ือสารขององคก์รใหท้นัสมยั เม่ือตอ้งมีการ
ประสานงานหรือส่งเอกสารด่วนให้กบัหน่วยงานภายในและภายนอก จะใชก้ารติดต่อ หรือส่งเอกสาร
ทางอีเมลล ์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ แทนการส่งเอกสารทางแฟ็กซ์ ผลท่ีไดคื้อจะมีความสะดวกและรวดเร็วต่อ
การดาํเนินงานมากข้ึน ทาํใหง้านเสร็จเร็วก่อนกาํหนด 

5.5.3  กาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงานให้ชดัเจนและมีความเหมาะสมกบับุคลากร และภายใน
หน่วยงาน และสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้การทาํงานหนา้ท่ีอ่ืนภายในฝ่ายเพ่ือเป็นการฝึกฝนและพฒันา
ทกัษะตนเอง สามารถช่วยปฏิบติังานแทนกนัได ้เพ่ือลดปัญหาอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายและค่าใชจ่้าย
จากการดาํเนินงานหยดุชะงกัหรือล่าชา้ 

5.5.4 มีประสิทธิภาพทางการเงินท่ีดี เพ่ือให้มี ความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานจะต้องมี
ประสิทธิภาพทางการเงินท่ีดี โดยฝ่ายบริหารจะตั้งเบิกเงินสาํรองจ่ายไวส้าํหรับกรณีค่าใชจ่้ายด่วนพิเศษ
ป้องกนัการจ่ายชาํระล่าช้า อนัจะส่งผลให้เกิดความประทบัใจให้กบัหน่วยงานภายนอก เพ่ือสาน
สมัพนัธท่ี์ดีต่อกนัในระยะยาว และลดความเสียโอกาสรับจากการชาํระเงินหลงับริษทัรายอ่ืน 
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6.   ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
6.1  สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ โดยการทาํใหลู้กคา้พึงพอใจในการใหบ้ริการและคุณภาพอนัดี ดงัเช่น 

6.1.1  คาํนวณออกแบบเพ่ือเป็นทางเลือกในการก่อสร้างให้กบัลูกคา้ เพ่ือให้งานก่อสร้างมีความประหยดั มี
ความมัน่คงแขง็แรงและมีความเหมาะสมในการก่อสร้าง เพราะงานออกแบบโครงสร้างใตดิ้นมีความ
ซบัซอ้น บางคร้ังแบบท่ีใชใ้นการประมูลมีความไม่เหมาะสม เช่น มีการออกแบบท่ีไม่ปลอดภยั หรือมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดปัญหาในอนาคต การคาํนวณออกแบบทางเลือกจึงสามารถลดค่าก่อสร้างโดยยงัคง
ความปลอดภยัตามมาตรฐาน และมีความเหมาะสมต่อเทคนิคในการก่อสร้าง ช่วยให้ลูกคา้และบริษทัฯ 
(Seafco) สามารถลดค่าใชจ่้ายและช่วยสร้างความไวว้างใจจากลูกคา้ต่อบริษทัฯ 

6.1.2  ดาํเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบและระยะเวลาของขอบเขตการก่อสร้างโครงการ เพ่ือสร้างความ
เช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้โดยการใชเ้ทคโนโลยกีารเจาะเสาเขม็พร้อมกบัเทคนิคการทาํงานใหอ้ยูใ่นกรอบของ
ระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยมีคุณภาพของเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินท่ีดีและลดการซ่อมแซมของเสาเขม็
และท่ีสําคญั รวมไปถึงเป็นการสร้างสัมพนัธภาพอนัดี ซ่ึงจะทาํให้เกิดการกลบัมาเรียกใชบ้ริการงาน
ก่อสร้างกบัทางบริษทัฯ ต่อไปอีกในอนาคต 

6.2   ควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของการผลิต เพ่ือสร้างคุณภาพของงานเจาะเสาเข็ม โดยการลงปลอกเหล็ก
ชัว่คราวใหมี้การคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด ใชข้องเหลวคํ้าจุลหลุมเจาะใหไ้ดต้ามมาตรฐานของงานเสาเขม็เจาะ การ
ทาํโครงเหล็กซ่ึงมีการตรวจสอบให้ไดคุ้ณภาพตามแบบและใชเ้หลก็เส้นตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
การใชค้อนกรีตท่ีมี Strength ตามมาตรฐานของโครงการ รวมถึงการควบคุมระดบัการเทคอนกรีตให้อยู่ใน
ระดบัเผือ่ของคอนกรีตตามสญัญาของโครงการ นัน่ก็เพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจในคุณภาพของงาน เน่ืองจาก
มีการแกไ้ขของงานนอ้ยลง และทาํใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการก่อสร้างอยา่งต่อเน่ืองไม่กระทบกบัแผนการ
ก่อสร้าง 

6.3   การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชเ้พ่ือปรับปรุงคุณภาพการดาํเนินงาน มีการใชโ้ปรแกรม pile data เพ่ือลด
เวลาและปริมาณของงานเอกสารลง รวมถึงใชโ้ปรแกรมคาํนวณการใชเ้หลก็เส้นเพ่ือลดการใชเ้หลก็เส้นเกินจาก 
BOQ ใชโ้ปรแกรมเขียนกราฟเซอร์เวยใ์นการทาํการลง Casing ผลท่ีไดจ้ะช่วยลดปริมาณงานเอกสารลงและลด
ความซํ้ าซอ้นของงานเพื่อประหยดัเวลาการทาํงานเอกสารลงไดคุ้ณภาพของงานท่ีดีข้ึนใหก้บัโครงการ 

6.4   ให้การตอ้นรับลูกคา้/หน่วยงาน ท่ีเขา้มาพบผูบ้ริหาร โดยจดัเตรียมสถานท่ีระหว่างรอเขา้พบผูบ้ริหาร และ
อาํนวยความสะดวก เพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร พร้อมทั้ งจัดหาเคร่ืองด่ืมตามความต้องการ และให้
คาํแนะนาํหรือแจง้ขอ้มูลท่ีสามารถเปิดเผยไดภ้ายในบริษทั ดว้ยคาํพูดท่ีสุภาพ ซ่ึงจะส่งผลทาํให้ผูท่ี้เขา้มาพบ
เกิดความประทบัใจ และมีมุมมองท่ีดีต่อองค์กรสามารถสานสัมพนัธ์ท่ีดีต่อไปได้ในระยะยาว การติดต่อ
ประสานกจ็ะทาํไดง่้ายข้ึน 

6.5   สนบัสนุนการจดัหาสินคา้ วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯท่ีมีคุณภาพ ตรงตามขอ้กาํหนด  รวดเร็ว เพ่ือช่วยหน่วยงานให้
ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว ราบร่ืน ไดผ้ลผลิตท่ีออกมาดี  ทนัตามสัญญา  ไม่มีงานเสีย เป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกคา้  จน
ส่งผลทาํใหท้าํงานไดท้นัต่อกาํหนดสญัญา และผลผลิตออกมาดี ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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6.6   การควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานของการผลิต โดยการจัดซ้ือ จัดหา สินค้า วสัดุ อุปกรณ์ ท่ีตรงตาม
ขอ้กาํหนด มีมาตรฐานรับรอง เช่น มี มอก. มีใบรับรองจากผูผ้ลิต หรือหน่วยงานราชการท่ีเช่ือถือได ้ และ
รับรองทัว่ไป ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้และเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับโดยทัว่ไป 

 
7.  การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และพร้อมให้ความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทัมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานดงัน้ี 

7.1  บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการป้องกนั/แกไ้ข เม่ือเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อนัเน่ืองมาจากการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ 

7.2  สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา 
7.3  จดักิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนเ์พ่ือสงัคม โดยการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนส่งเสริมพนกังานมีโอกาสใน

การทาํความดี เพ่ือพฒันาจิตอาสา และใหพ้นกังานร่วมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
7.4  สร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน ในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน 

และสุขลกัษณะของเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส รวมถึงส่ิงแวดลอ้มของชุมชนดว้ย 
7.5  ส่ือสารกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ เผยแพร่และรายงานผลการดาํเนินงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมใหผู้มี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 
7.6  ส่งเสริมพุทธศาสนา โดยให้เป็นท่ีตั้งของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 เพ่ือพฒันาทางดา้นจิตใจให้คนมี

ธรรมอยูใ่นจิตใจแลว้สงัคมจะดีข้ึน 
7.7 การดาํเนินงานก่อสร้างของบริษทั นั้น กระทาํโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน/ทอ้งถ่ิน  ภายใตก้รอบการ

ทาํงาน ดงัน้ี 
7.7.1  กาํหนดแนวทางการลดผลกระทบจากการก่อสร้างห้องใตดิ้นต่อโครงสร้างขา้งเคียงและกาํหนด

แนวทางในการตรวจวดั เน่ืองจากงานก่อสร้างหอ้งใตดิ้นจะเกิดการเคล่ือนตวัของดิน หากการออกแบบ
ไม่เหมาะสม อาจเกิดความเสียหายต่อส่ิงปลูกสร้างขา้งเคียง ซ่ึงผลท่ีจะไดก้็คือ สามารถควบคุมและลด
ผลกระทบจากงานก่อสร้างหอ้งใตดิ้นต่อส่ิงปลูกสร้างขา้งเคียงไดเ้ป็นอยา่งรูปธรรม ช่วยลดความขดัแยง้
ระหวา่งการก่อสร้างระหวา่ง บริษทัฯ /ผูรั้บเหมาหลกั/ผูว้่าจา้ง กบัผูอ้าศยับริเวณขา้งเคียง อีกทั้งยงัช่วย
ลดค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมต่อส่ิงปลูกสร้างบริเวณพื้นท่ีขา้งเคียงอีกดว้ย 

7.7.2  ทาํงานให้อยู่ในกรอบของเวลาท่ีกฎหมายและกฎกระทรวงกาํหนดไว ้ เพ่ือลดการเกิดปัญหาท่ีอยู่ใน
ละแวกบา้นขา้งเคียงและชุมชน 

7.7.3 ใชก้ารทาํ Double Casing ในการทาํงาน อนัจะส่งผลทาํใหล้ดระยะเวลาของการสั่นสะเทือนและเสียง
รบกวนไปถึงละแวกบา้นขา้งเคียงลดลง พร้อมทั้งเขา้ทาํการสาํรวจบริเวณบา้นขา้งเคียงก่อนการทาํงาน 
ตลอดจนทาํความเขา้ใจในการทาํงานกบัละแวกบา้นขา้งเคียงก่อนการเร่ิมงาน เน่ืองจากบา้นเรือน
ละแวกบา้นขา้งเคียงอาจจะไม่เขา้ใจในหลกัการทาํงานจึงตอ้งทาํความเขา้ใจเพ่ือให้ทราบระบบการ
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ทาํงานการก่อสร้างเสาเขม็เจาะและลดเร่ืองการร้องเรียนท่ีตามไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นแลว้ หลงัการ
ก่อสร้างเสร็จยงัตอ้งเขา้ไปทาํการสาํรวจเพ่ือเปรียบเทียบกบัก่อนเร่ิมงานอีกดว้ย 

7.7.4  ใชก้าร์ดกนัเคร่ืองจกัรท่ีส่งผลใหเ้กิดเสียงดงัเช่น Power pack ของเครนเจาะงานก่อสร้างกาํแพงกนัดิน 
เพราะขณะท่ีทาํการเจาะในส่วนของงานกาํแพงกนัดิน ตูเ้พาเวอร์แพคจะเกิดเสียงดงัข้ึน จึงใชก้าร์ดเพ่ือ
ลดเสียงรบกวนบา้นขา้งเคียงและลดการร้องเรียนท่ีเกิดข้ึน 

7.7.5  ใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีความทนัสมยัและดูแลรักษาอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยลดมลภาวะทางอากาศและกล่ิน
ท่ีจะลอยออกไปจากหน่วยงานฯ และลดระยะเวลาการก่อสร้างลง 

7.7.6  ทาํร้ัวชัว่คราวเพ่ือป้องกนัวตัถุหรือวสัดุกระเดน็เขา้ไปจนทาํใหบ้า้นขา้งเคียงเกิดความเสียหายรวมไปถึง
บงัทศันียภาพในการมองเห็นการทาํงานของเคร่ืองจกัร และเป็นไปตามขอ้กาํหนดกฎกระทรวงรวมไป
ถึงขอ้กาํหนดส่ิงแวดลอ้ม 

7.7.7  ดูแลบา้นขา้งเคียงในกรณีมีผลกระทบกบัอาคารขา้งเคียงท่ีตอ้งซ่อมแซมเล็กนอ้ยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง
เสาเข็มเจาะ เม่ือเขา้ไปดูแลแกไ้ขซ่อมแซมบา้นขา้งเคียงท่ีเกิดจากงานก่อสร้าง จะทาํให้ลดขอ้พิพาทกบั
บา้นขา้งเคียงในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

7.7.8  ล้างถนนหน้าโครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่ น เพราะถึงแม้จะมีเคร่ืองล้างล้อสําหรับทาํความสะอาดล้อ
รถบรรทุกท่ีจะออกจากหน่วยงาน แต่กย็งัอาจทาํใหถ้นนหนา้โครงการเป็นรอยคราบลอ้ไดบ้า้ง จึงจดัให้
มีการลา้งถนนสปัดาห์ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนา้โครงการสะอาดสมํ่าเสมอ 

7.8   การจา้งงานคนในทอ้งถ่ินในกรณีท่ีผูส้มคัรงานมีความสามารถใกลเ้คียงกนั ก็เลือกคนทอ้งถ่ินก่อน เพ่ือให้
โอกาสคนในท้องถ่ินได้มีงานทาํ เป็นการพฒันาชุมชน และทาํให้ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน อีกทั้ งช่วยลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของพนกังาน เป็นการเพ่ิมเงินไดไ้ปในตวัและทาํใหมี้เงินออม อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ พนกังานมาทาํงานไดเ้ร็ว ไม่สาย ไม่มีปัญหาเร่ืองผดิกฏระเบียบ เป็นประโยชนต่์อพนกังาน ไม่ตอ้งสาย 
หรือผิดกฏระเบียบ  ไม่เสียงาน และทาํให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  เพราะมีเงินได ้  ไม่ไปทาํในส่ิงท่ีผิด
กฏหมาย เช่นการลกัทรัพย ์

7.9   จา้งงานคนพิการเพ่ือให้โอกาสไดมี้งานทาํ ซ่ึงไม่เพียงช่วยให้ผูพิ้การไดเ้ห็นถึงคุณค่าในตวัเอง ยงัถือเป็นการ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนและสังคมรอบขา้งอีกดว้ย ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็ไม่เพียงไดใ้หก้ารช่วยเหลือ
ผูพิ้การโดยตรง แต่ยงัถือเป็นการทาํถูกตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการจา้งงานผูพิ้การให้ครบตามจาํนวนท่ีพึงจา้ง 
ซ่ึงถา้หากบริษทัฯ ไม่มีการจา้งงานคนพิการจะตอ้งจ่ายเงินสบทบเขา้กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการเป็นการทดแทน  

 
8.  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
8.1   ปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
8.2   ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยดัพลังงาน และส่งเสริมกระบวนการนํา

ทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่ 



SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2560 

87 

 

 

8.3   จดัใหมี้ระบบการทาํงานท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอยา่งเหมาะสม เช่น การ
มีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังาน การจดัสถานท่ีทาํงานให้สะอาดและถูกสุขลกัษณะ 
เพ่ือใหบุ้คลากรตลอดจนผูเ้ขา้มาในบริษทัทุกคนปลอดภยัจากอนัตรายจากอุบติัเหตุและโรคภยั 

8.4   กาํหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานตอ้งเอาใจใส่อยา่งจริงจงัต่อกิจกรรมทั้งปวงท่ีจะเสริมสร้างคุณภาพดา้นความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ปฏิบติังานดว้ยจิตสํานึกถึงความปลอดภยั และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม
ตลอดเวลา 

8.5   เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ของการดาํเนินงานของบริษทัฯ ต่อความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

8.6   ลา้งถนนหนา้โครงการเพื่อไม่ให้มีฝุ่ น เพราะถึงแทจ้ะมีเคร่ืองลา้งลอ้สาํหรับทาํความสะอาดลอ้รถบรรทุกท่ีจะ
ออกจากหน่วยงาน แต่ก็ยงัอาจทาํใหถ้นนหนา้โครงการเป็นรอยคราบลอ้ไดบ้า้ง จึงจดัใหมี้การลา้งถนนสัปดาห์
ละ 1 คร้ังเพ่ือใหถ้นนหนา้โครงการสะอาดสมํ่าเสมอ 

8.7  การกาํจดัของเสีย ส่ิงปฏิกูล ตามขอ้กาํหนดของกรมโรงงาน เพ่ือลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเน่าเสีย และชุมชนไม่
เดือดร้อนจากปัญหานํ้าเน่าเสีย นอกจากนั้นแลว้ ประโยชน์อีกทางหน่ึงก็คือ เป็นการรักษาความสะอาด ความมี
ระเบียบ ของโรงงานตามมาตรฐานของกรมโรงงาน ซ่ึงช่วยให้โรงงานมีความน่าอยู ่สะอาด มีระเบียบมากข้ึน 
และเกิดความปลอดภยัในการทาํงาน เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีสะอาด อุบติัเหตุในการทาํงานก็จะลดน้อยลง และ
สามารถสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ผูท่ี้ทาํงานร่วมกนัได ้

 
9.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

9.1   มีการเผยแพร่ หรือถ่ายทอดองคค์วามรู้จากทางบริษทัไปสู่ภายนอก  
9.1.1  เปิดหน่วยงานให้นิสิตนกัศึกษา ท่ีสนใจเพ่ือให้เขา้มาศึกษาดูงานการก่อสร้างเพ่ือให้ไดเ้ขา้ใจหลกัการ

การทาํงานของระบบงานเสาเขม็เจาะและกาํแพงกนัดินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
9.1.2  รับนิสิตนกัศึกษาเขา้มาฝึกงานในหน่วยงานเพ่ือหาความรู้ ซ่ึงจะช่วยให้ไดรั้บความรู้และความเขา้ใน

ระบบการทาํงานและรวมไปถึงเปิดโอกาสใหเ้ขา้มาเป็นพนกังานทาํงานกบัองคก์รต่อไป  
9.1.3 ให้ความรู้กบัหน่วยงานต่างๆ โดยรับเชิญใหเ้ป็นวิทยากรการให้แนวคิดท่ีดี ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์และ

จดัตั้ งบูธให้ความรู้แก่นักศึกษาหลายสถาบนั เช่นในเร่ืองความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้าง
เสาเข็มเจาะ กาํแพงกนัดินและห้องใตดิ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจ เสนอขอ้เท็จจริง โดยให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง จากประสบการณ์ของการดาํเนินธุรกิจกวา่ 40 ปี เพ่ือถ่ายทอดนวตักรรมและความรู้ต่างๆ ท่ีอาจ
เป็นประโยชนต่์อสาธารณชนใหแ้พร่หลาย 

9.1.4 รวบรวม วิเคราะห์ขอ้มูลทางวิศวกรรมปฐพีและเขียนบทความ หรือหนังสือวิชาการเพ่ือตีพิมพ ์ซ่ึง
เอกสารดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งต่อความรู้ท่ี
รวบรวมใหก้บัวศิวกรรุ่นหลงัท่ีเขา้บริษทัฯ และส่งต่อใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์และนาํไปใช้
ไดต่้อไป  
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10.3  การดําเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการทาํกิจกรรมเพื่อประโยชนต่์อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้ในการพฒันาบุคคลในชุมชน 
ใกลเ้คียงท่ีตั้งของบริษทัและพนกังานบริษทั ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าคนเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรือไม่ก็ข้ึนอยู่
คน งานท่ีจะทาํดีหรือไม่ก็อยูท่ี่คน การก่อการทุจริต ลกัขโมย ก็เกิดข้ึนมาจากคน การจะทาํธุรกิจใหเ้จริญและมีความยัง่ยนื ก็ตอ้งเร่ิมมา
จากคนทั้งส้ิน ดงันั้นบริษทัจึงจดัทาํโครงการต่าง ๆ ข้ึนมามีดงัน้ี 
 1. การทาํนุบาํรุงอุปถมัภศ์าสนา ดงัน้ี 

1.1  เปิดอบรมคุณธรรม โดยสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สืบเน่ืองจากท่ีผูบ้ริหารไดใ้หค้วามสาํคญัทางดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นอย่างมาก และตอ้งการให้บุคคลภายนอกท่ีสนใจปฏิบติัธรรมแต่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกไป
ปฏิบติัท่ีวดั เพราะติดกิจธุระต่างๆ จึงจดัสถานท่ีเพ่ือเปิดการอบรมสมาธิ ศึกษาคุณธรรมท่ีนาํไปปฏิบติัในการ
ดาํรงชีวติ และฝึกปฏิบติัธรรม คือ สถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขาท่ี 47 บมจ.ซีฟโก ้  สอนหลกัสูตร “ครูสมาธิ” 
ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป และพนกังาน ทาํใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการอบรม มีสมาธิเพ่ิมข้ึน และปรับทศันคติในเร่ืองต่างๆ 
สร้างสัมพนัธ์ท่ีดี ในกลุ่มผูท่ี้เขา้รับการอบรมร่วมกนัและระหว่างบุคคลกบัสถาบนั และบุคลากรมีความ
ซ่ือตรง ยดึมัน่หลกัจรรยาบรรณในระหวา่งการทาํธุรกิจ 

1.2  ร่วมทาํบุญบาํรุงวดัต่างๆ เน่ืองจากวนัสาํคญัทางศาสนาพุทธจะมีประเพณีการทาํบุญประจาํปี เช่น ทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า เพ่ือการบาํรุงบูรณะวดั แต่ขาดปัจจยัในการบาํรุงวดั อนัถือเป็นการช่วยพฒันาสถานท่ีปฏิบติัธรรม
ใหดี้ยิง่ข้ึน สะดวกต่อการปฏิบติัธรรม หรือเผยแพร่ความรู้ใหชุ้มชนในพ้ืนท่ีระยะยาว 

1.3 จดังานทาํบุญหรือทาํพิธีตามวนัประเพณีหรือวนัสําคญัในองคก์ร เพ่ือให้บุคลากรภายในบริษทัฯ ไดมี้ส่วน
ร่วมในการทาํบุญ  

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

  ในปี 2557 ไดมี้โครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนกังานบริษทั เขา้ศึกษาในระดบัปริญญาโท กบัพนกังานทุก
แผนกในบริษทั ซ่ึงพนกังานท่ีจะไดรั้บทุนนั้นตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรครูสมาธิจากสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ สาขา
ท่ี 47 (สาขาของบริษทั) ก่อน ซ่ึงบริษทัเห็นว่าถา้พนกังานผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบัหลกัสูตรน้ีแลว้จะเป็นบุคคลท่ีมี
จิตใจดี เหมาะแก่การส่งเสริมและพฒันา 

3.  สนบัสนุนเงินจดักิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆ เน่ืองจากหลายๆหน่วยงานมีการจดักิจกรรมเพ่ือชุมชนในวนัพิเศษ
ต่างๆ แต่ยงัขาดงบประมาณในการจดังาน นัน่ก็เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่ประชาชนในชุมชน ตลอดจน
ทาํใหชุ้มชมไดรู้้จกัช่ือเสียงของบริษทัฯ และก่อใหเ้กิดสมัพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว 

4. โครงการโรงงานสีขาว เพ่ือควบคุมการขยายตวัและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปลูกฝังจิตสาํนึกของคนงาน
ใหมี้วิจารณญาณในการป้องกนัตนเองไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดโดยเด็ดขาด ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกต่อตา้นและ
มีทกัษะในการหลีกเล่ียงการใช้ยาเสพติด ตลอดจนเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
โรงงาน อนัถือเป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพได ้
และทา้ยท่ีสุดนั้น บริษทัฯ จะปลอดจากยาเสพติด ของมึนเมา บุหร่ี และอบายมุขต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ
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ส่งเสริมสนบัสนุนให้พนกังานบริษทัไดไ้กลห่างส่ิงมอมเมาดงักล่าว ยงัจะส่งผลให้สังคมภายในบริษทัและชุมชน
รอบขา้งมีความปลอดภยัอีกดว้ย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 




