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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการทรงงานและหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็ นแนวทางในการ
บริ หารงาน โดยใช้หลักความพอประมาณ ระมัดระวัง การป้ องกันความเสี่ ยงและความเป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งดูแล
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินการดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 9
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
ด้วยความสุ จริ ต ไม่ละเมิดสิ ทธิทางปัญญา การส่ งเสริ มสิ ทธิ ทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
1.1 การแข่งขันที่ เป็ นธรรม การปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่ าง ๆ ที่ ตกลงไว้กับคู่สัญญา ทั้งด้านลูก หนี้ และเจ้าหนี้ อย่าง
เคร่ งครัดเป็ นธรรมตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ให้พนั ธะสัญญาไว้ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกัน โดย
(1) ระบุเงื่ อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่ วมกันไว้ในสัญญาจ้างหรื อซื้ อขายให้ชดั เจน และปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไข
ข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด กรณี ใดที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขจะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบโดยด่วน ถึงปั ญหา
และทําการปรึ กษาหาทางแก้ไขให้เป็ นที่พอใจทั้งสองฝ่ าย
(2) ให้ขอ้ มูลข่าวสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ให้ผสู ้ นใจและลูกค้าทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
(3) ส่ งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงเวลาให้กบั ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม ตามข้อตกลงและไม่คา้ กําไรเกินควร
1.2 ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้
(1) ส่ งเสริ มการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ ทั้งด้านผูว้ ่าจ้าง ผูข้ าย และผูร้ ับจ้างช่ วง ให้มี
โอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ต่อสังคม ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
(2) ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผูร้ ับจ้างช่วง ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็ นธรรม และไม่เสมอภาคในการดําเนินธุรกิจระหว่างผูร้ ับจ้าง
ช่วง ผูร้ ับเหมาช่วง และผูข้ ายแต่ละรายของบริ ษทั
(3) ให้ความรู้ กบั คู่คา้ ถึงความเป็ นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานของผูร้ ั บจ้างช่วง
ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบตั ิ
1.3 การเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ส่ งเสริ มและปฏิบตั ิตามสิ ทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร
สิ ทธิ ทางศี ลธรรมอย่างเคร่ งครัด โดยได้กาํ หนดนโยบายไว้ในจริ ยธรรมของบริ ษทั ไม่ละเมิ ดการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ไม่มีลิขสิ ทธิ์ ส่ งเสริ มให้พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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1.4 สิ ทธิ ทางการเมือง บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมืองไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม และไม่ฝักใฝ่ พรรค
การเมื องใด หรื อผูม้ ี อาํ นาจทางการเมื องคนหนึ่ งคนใด ไม่ นาํ เงิ นทุ นหรื อทรั พยากรของบริ ษ ทั ไปใช้ในการ
สนับสนุน ไม่อนุญาตให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานใช้อาํ นาจครอบงําโดยวิธีการใด ๆ เปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูงหรื อครอบงํา
3. การต่อต้านการทุจริ ต
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่ อต้านการทุ จริ ต ว่าด้วย การรั บสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้สินบน ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและถือเป็ นนโยบายหลักในการดําเนิ นธุรกิจไปสู่ ความยัง่ ยืน โดยคํานึ งถึงการเคารพ
สิ ทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่ งเป็ นรากฐานของการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
4.1 บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองพนักงานที่ให้ขอ้ มูลแก่ ทางการ กรณี การทําผิดกฎหมาย หรื อผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุม้ ครอง บริ ษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ิ โดยไม่เป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลี่ ยนตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทาํ งาน สั่งพักงาน ข่มขู่ เลิ กจ้าง อันเนื่ องมาจากสาเหตุ แห่ งการแจ้ง
เบาะแส เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ
4.2 พนัก งานเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการสร้ า งผลงานคุ ณ ภาพแก่ บ ริ ษ ทั บริ ษ ทั ฯจึ ง ให้ค วามสํา คัญ ในการปฏิ บ ัติ ต่ อ
พนักงานอย่างเป็ นธรรมทั้งในเรื่ องการให้โอกาส ผลตอบแทนการแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่
กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็ นผูม้ ีความสามารถและเป็ นคนดีในสังคม
4.3 บริ ษทั ฯ คํานึงถึงสิ ทธิมนุษยชน โดยการไม่ละเมิดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็ นต้น
5. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพลเมืองดี ของสังคมไทย และพร้ อมให้ความร่ วมมื อกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
5.1 บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีมาตรการป้ องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่ องมาจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.2 สนับสนุนการศึกษาให้กบั เยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา
5.3 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มพนักงานมีโอกาสใน
การทําความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่ วมปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
5.4 สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ศาสนสถาน
และสุ ขลักษณะของเยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงสิ่ งแวดล้อมของชุมชนด้วย
5.5 สื่ อสารกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่ม
5.6 ส่ งเสริ มพุทธศาสนา โดยให้เป็ นที่ต้ งั ของสถาบันพลังจิตตานุ ภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางด้านจิ ตใจให้คนมี
ธรรมอยูใ่ นจิตใจแล้วสังคมจะดีข้ ึน
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6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
6.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
6.2 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่ งเสริ มกระบวนการนําทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่
6.3 จัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานอย่างเหมาะสม เช่น การมี
ระบบป้ องกัน มลพิษ ที่ อาจเกิ ด ขึ้ นในระหว่างปฏิ บตั ิ งาน การจัด สถานที่ ทาํ งานให้สะอาดและถูก สุ ข ลักษณะ
เพื่อให้บุคลากรตลอดจนผูเ้ ข้ามาในบริ ษทั ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบตั ิเหตุและโรคภัย
6.4 กําหนดให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเอาใจใส่ อย่างจริ งจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริ มสร้ างคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยจิ ตสํา นึ ก ถึ งความปลอดภัย และคํา นึ งถึ งสิ่ งแวดล้อม
ตลอดเวลา
6.5 เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ข องการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ ต่ อ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สิ่ งแวดล้อม
10.3 การดําเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยเน้นในการพัฒนาบุคคลในชุมชน
ใกล้เคียงที่ต้ งั ของบริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ฯ เห็นว่าคนเป็ นจุดเริ่ มต้นของสิ่ งต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าสังคมจะดีหรื อไม่ก็ข้ ึนอยู่
คน งานที่จะทําดีหรื อไม่ก็อยูท่ ี่คน การก่อการทุจริ ต ลักขโมย ก็เกิดขึ้นมาจากคน การจะทําธุรกิจให้เจริ ญและมีความยัง่ ยืน ก็ตอ้ งเริ่ มมา
จากคนทั้งสิ้ น ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดทําโครงการต่าง ๆ ขึ้นมามีดงั นี้
1. จัดตั้งสถาบันพลังจิ ตตานุ ภาพ สาขาที่ 47 โดยได้เริ่ มการก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยเป็ นหลักสู ตรของ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิ ดอบรมครู สมาธิ ซึ่ งขณะนี้มีจาํ นวน 3 รุ่ นแล้ว ซึ่ งการเรี ยนสมาธิ น้ ี ให้ประโยชน์อย่างมาก
ในการอบรมจิ ต เพื่อฝึ กให้จิตสงบ เมื่ อจิ ตสงบแล้วทําให้มีสมาธิ ในการทํางาน สามารถพัฒนาการทํางานให้ดีข้ ึ น
รวมถึงจะมีสติรู้ผิดรู้ชอบละเว้นการปฏิบตั ิในทางที่ผิดได้
2. โครงการให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ ซึ่ งบริ ษทั ให้ทุนการศึกษาแก่นกั ศึกษาในระดับอุดมศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี 2550 เป็ น
ต้นมา ปัจจุบนั ได้มีนกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปั ตยกรรม และการวางแผน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับทุนนี้อยูค่ ือนางสาวสมประสงค์ คงจันทร์
ในปี 2557 ได้มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริ ษทั เข้าศึกษาในระดับปริ ญญาโท กับพนักงานทุกแผนกใน
บริ ษทั ซึ่ งพนักงานที่ จะได้รับทุนนั้นต้องผ่านการอบรมหลักสู ตรครู สมาธิ จากสถาบันพลังจิ ตตานุ ภาพ สาขาที่ 47
(สาขาของบริ ษทั ) ก่อน ซึ่ งบริ ษทั เห็นว่าถ้าพนักงานผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหลักสู ตรนี้แล้วจะเป็ นบุคคลที่มีจิตใจดี
เหมาะแก่การส่ งเสริ มและพัฒนา
3. โครงการเพื่อกิจการต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั มีนโยบายจะเริ่ มจัดทําในปี 2557 มีดงั นี้
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3.1 โครงการ โรงงานสี ขาว ปราศจากยาเสพติ ด ซึ่ งบริ ษทั ฯ มี พนัก งานอยู่เป็ นจํานวนมากหลายระดับ และมี
พนักงานคนงานเป็ นคนต่างด้าว จึงมีโอกาสก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเรื่ องยาเสพติด บริ ษทั ฯจึงเริ่ ม
ดําเนินการโรงงานสี ขาวนี้ข้ ึนมาโดยเริ่ มในปี 2557 นี้
3.2 โครงการฟื้ นฟูโรงเรี ยนนํ้าท่วม ที่ จงั หวัดปทุ มธานี ของสมาคมบริ ษทั จดทะเบี ยน ซึ่ งปรากฏว่า ตั้งแต่ เกิ ด
อุทกภัยนํ้าท่วมในปี 2554 สภาพของโรงเรี ยนที่อยู่ในเขตอุทกภัย ในปั จจุบนั นี้ ยงั ไม่มีการปรั บปรุ งให้อยู่ใน
สภาพดังเดิม ดังนั้นบริ ษทั จึงเข้าร่ วมโครงการฟื้ นฟูโรงเรี ยนนํ้าท่วมดังกล่าว
3.3 โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นโครงการต่อขยายกับสถาบันจิตตานุภาพ
หลักสู ตรครู สมาธิ สาขาที่ 47 ซึ่ งจะขยายเข้าไปสู่ ทอ้ งถิ่ นใกล้เคียงบริ ษทั ในการรวมมื อจัดกิ จกรรมต่ าง ๆ
ร่ วมกัน เพื่อให้วฒั นธรรมที่ดีดาํ รงอยูต่ ่อไป โดยจะเริ่ มโครงการในปี 2557 นี้
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกว่า 40 ปี ที่
บริ ษทั ได้จดั ทําโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2550 จนถึง
ปัจจุบนั ดังนี้
ปี 2557
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงานกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติตามโรงเรี ยนในสังกัด
กรุ งเทพมหานคร พื้นที่เขตลาดพร้าว บางเขตและจตุจกั ร เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท
 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงานเยาวชนนักวิง่ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่
11 ซึ่ งจัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นจํานวนเงิน 10,000 บาท เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและเยาวชนหันมาออกกําลังกาย
ด้วยการวิง่ อย่างต่อเนื่อง และส่ งเสริ มเยาวชนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สมทบทุนสร้างโรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัด
เชี ยงราย ให้แก่มูลนิ ธิธรรมิ กชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการปั นรั กให้เด็กตาบอด
ภาคเหนือตอนบน เป็ นจํานวนเงิน 2,000 บาท
ปี 2556
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัยประจําปี 2556 เป็ น
จํานวนเงิน 10,000 บาท
 เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้บริ จาคเงินสร้างศูนย์การเรี ยนรู้ และฟื้ นฟูเด็กพิเศษ(มีนบุรี)
และศูนย์ฟอกไต เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการให้ความรู ้ ฟื้ นฟูเด็กพิการ สําหรับประชาชนทัว่ ไป ผูป้ กครองและผูส้ ู งอายุใน
พื้นที่เขตมีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เป็ นจํานวนเงิน 100,000 บาท
 เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการ Pre-Engineering Camp ซึ่ งจัดโดยคณะ
วิศวกรรม สถาบันพระจุลจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 บริ ษทั ได้สนับสนุ นอุปกรณ์ในการปรั บปรุ งลานกีฬา ชุมชนบึงพระราม 9 เพื่อศูนย์กลางใน
กลางพักผ่อนของคนในชุมชนและเป็ นที่ออกกําลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็ นจํานวนเงิน 40,000 บาท
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ปี 2555
 ด้วยสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล ถนนสุ ขมุ วิท 101 ร่ วมกับบมจ.ซี ฟโก้ เปิ ดสอนหลักสู ตรครู สมาธิภาคปกติ ของ
พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงั ค์ สิ รินธโร (พระธรรมมงคลญาณ) รุ่ น วิสุทธิ ธรรม(ติงสโม) หลักสู ตร 6 เดือน ณ ห้องประชุ ม
ใหญ่บริ ษทั ฯ เลขที่ 144 ถนพระยาสุ เรนทร์ (รามอินทรา 109) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุ งเทพฯ 10510 เริ่ มเรี ยนวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาเรี ยน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00-20.30น. ให้ผูส้ นใจเรี ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-29190090-4 ต่อ 203,220,100 หรื อทาง e-mail address : seafco@seafco.co.th โดยบริ ษทั ใช้หอ้ งประชุมใหญ่
เป็ นห้องเรี ยนในเวลาเย็น จุดประสงค์การเปิ ดสอนหลักสู ตรครู สมาธิ ดงั กล่าว เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้พนักงาน, ประชาชน
ทัว่ ไปที่อยูส่ าํ นักงานของบริ ษทั ฯ ได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจด้วยการทําสมาธิ อนั เป็ นการทําให้สังคมน่าอยูแ่ ละบุคคลมีเมตตา
ต่อกัน

 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2555 บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด(มหาชน) โดยนางสาวณัฐฐวรรณ ทัศนนิพนั ธ์ กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาที่เรี ยนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบังจํานวน 3 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ “บริ จาคของ
ให้ แ ก่ น้ อ งๆ ในชุ ม ชนหนองสมณะ” เพื่ อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่ วมกับวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สาขาภาคเหนือ 1) เป็ นจํานวนเงิน 5,000 บาท
 บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาที่ยากจน คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในปี การศึกษา 2555 จํานวน 1 รายเป็ นจํานวนเงิน 84,000 บาท
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ปี 2554
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม โดยทีมงาน Seafco Spirit ได้เล็งเห็น
ถึงความเดือดร้อนของพี่นอ้ งชาวไทย ทางทีมงานจึงได้จดั ซื้อจัดหาของอุปโภคบริ โภคนํามาแพ็คเป็ นถุงเพื่อนําไปช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยในจังหวัดอยุธยา ซึ่ งเหล่าพนักงานก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้จดั รถรับ-ส่ งประชาชนที่ถูกนํ้าท่วม บริ เวณ
ใกล้เคียงกับที่ต้งั ของบริ ษทั ด้วย
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ทางบริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนทีวีจอแอลซี ดีขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 เครื่ องแก่งาน
จราจรสถานี ตาํ รวจนครบาลคันนายาว ซึ่ งก่ อนหน้านี้ ได้สนับสนุ นการปรับปรุ งตูค้ วบคุมสัญญาไฟจราจร กม.8 รวมถึง
ภายในตูด้ ว้ ย
เมื่ อวัน ที่ 23 กุม ภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํา กัด (มหาชน) โดยนายณัฐ ฐพันธ์ ทัศ นนิ พ นั ธ์ ผูช้ ่ วยหัวหน้าสํานัก งาน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 1 ทุน ให้แก่นกั ศึกษาปริ ญญาโทภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ สุ วรรณวิทยา ที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ทางผูแ้ ทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
ขอเข้าพบผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้องที่ดูแลนักศึกษาฝึ กงานของทางสถาบัน เพื่อเป็ นการขอบคุณที่ทางบริ ษทั ได้รับนักศึกษา
เข้าฝึ กงานมาโดยตลอด และเพื่อทราบถึงปั ญหาของการฝึ กงาน รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและคําแนะนําเพื่อเป็ น
ข้อมูลในการจัดทําหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่อไป
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรี ยนสุ เหร่ าสามวา ได้จดั กิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติข้ ึน เพื่อให้นกั เรี ยนทราบถึงหน้าที่และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความสําคัญของตนเองตลอดถึงความห่ วงใยที่ผใู ้ หญ่มอบให้แก่เด็ก ๆ ซึ่ งทางบริ ษทั ซี ฟโก้
จํากัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในข้อนี้ จึงร่ วมให้การสนับสนุนกับทางโรงเรี ยนในการจัดกิจกรรม โดยได้มอบ
สิ่ งของเป็ นของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ด้วย
ปี 2553
บริ ษ ทั ซี ฟ โก้ จํา กัด (มหาชน) มอบเงิ น เพื่ อ สมทบทุ นสร้ า งอาคารวิ ศ วฯ 100 ปี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท
บริ ษ ทั ซี ฟ โก้ จํา กัด (มหาชน) มอบทุ น สนับ สนุ น การศึ ก ษา ระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เป็ นจํานวนเงิน 160,000 บาท
บริ ษ ัท ซี ฟ โก้ จํา กัด (มหาชน) มอบทุ น สนับ สนุ นการศึ ก ษา ระดับ ปริ ญญาโท คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เป็ นจํานวนเงิน 100,000 บาท
บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนการศึ กษา ระดับปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา(หลักสู ตรนานาชาติ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 1 ทุน เป็ นจํานวนเงิน 100,000 บาท
ปี 2552
บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับสถาบัน AIT มอบทุนการศึกษาชื่อ “ทุนการศึกษา สุ พจน์ ทัศนนิพนั ธ์ (ซึ่ งเป็ นผูก้ ่อตั้ง
บริ ษทั ) สําหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ซึ่ งเป็ นทุนต่อเนื่อง จากปี 2551 จํานวน 1 ทุน เป็ นจํานวนเงิน 268,000.00 บาท
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แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุ งเทพ เนื่ องในวันเด็ก
แห่งชาติ
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสนับสนุ นเครื่ องจักรกลพร้ อมเจ้าหน้าที่ ดําเนิ นการขุดสระกักเก็บนํ้าสําหรับให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ กับทางสํานักงานเทศบาลตําบลเทพราช จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2551
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับสถาบัน AIT คัดเลือกนักศึกษาเพื่อมอบทุนการศึกษาชื่อ
“ทุนการศึกษา สุ พจน์
ทัศนนิ พนั ธ์ สําหรับนักศึ กษาต่างประเทศ” ซึ่ งเป็ นการมอบทุนการศึ กษาต่อเนื่ องจากปี 2550 เป็ นจํานวน 1 ทุน เป็ นเงิน
521,500.00 บาท
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) ร่ วมกับสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบทุนการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา ของสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 1 ทุน เป็ นจํานวน
เงิน 281,000.00 บาท
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริ จาคให้กบั สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็ นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อการศึกษาเป็ นจํานวนเงิน 600,000.00 บาท
 บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้ร่วมบริ จาคสนับสนุนโครงการอบรม ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) ได้บริ จาคเงิน 64,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ ให้แก่โรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดน
สื่ อมวลชนกีฬา เพื่อสนับสนุนโครงการคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนตํารวจตระเวนชายแดนและโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการส่ งเสริ มการสร้างสรรค์ผลงานของผูพ้ ิการ ครั้งที่ 5 จํานวนเงิน
50,000 บาท ระหว่างวันที่ 20-27 มกราคม 2551 ให้สมาคมคนพิการทุกชนิด จังหวัดนครปฐม
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบเงินจํานวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 สนับสนุนโรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ผ่านคุณมนตรี แสนวิเศษ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนที่จะเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิ ตศาสตร์ โอลิมปิ ค(สอวน.) ครั้งที่
5 ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2551 ณ.โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญและอาหารเนื่ องในวันเด็กแห่ งชาติให้แก่เด็กในบ้านพักพนักงาน บางชัน 2
จํานวน 35 คน
 บริ ษทั ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนสุ เหร่ าสามวา ถนนหทัยราษฎร์ คลอง
สามวา กรุ งเทพฯ เนื่องในวันเด็ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551
 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) มอบของขวัญจํานวน 250 ชุด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี
กรุ งเทพฯ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551

