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10. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยัง่ ยืน การที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้
ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ข้ ึนมา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เป็ นองค์กรที่โปร่ งใสและมีธรรมภิบาล
อย่างแท้จริ ง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็ นคนดี มีคุณธรรม
ส่ งเสริ มความรู ้และคุณภาพชีวติ พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่ งแวดล้อมให้ดียงิ่ ขึ้น โดยกําหนดกรอบการจัดทําตามแบบ
สากลดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริ ต
4. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
5. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่ งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการทรงงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็ นแนวทางในการ
บริ หารงาน โดยใช้หลักความพอประมาณ ระมัดระวัง การป้ องกันความเสี่ ยงและความเป็ นธรรมในการประกอบธุ รกิ จ รวมทั้งดูแล
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดําเนินการดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี ตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 9
2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่องในเรื่ องของการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม
ด้วยความสุ จริ ต ไม่ละเมิดสิ ทธิทางปั ญญา การส่ งเสริ มสิ ทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
1.1 การแข่งขันที่ เป็ นธรรม การปฏิ บ ตั ิ ต ามเงื่ อนไขต่ าง ๆ ที่ ต กลงไว้กับ คู่สัญ ญา ทั้งด้านลูก หนี้ และเจ้าหนี้ อย่าง
เคร่ งครัดเป็ นธรรมตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ให้พนั ธะสัญญาไว้ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกัน โดย
(1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่ าง ๆ ร่ วมกันไว้ในสัญญาจ้างหรื อซื้ อขายให้ชัดเจน และปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไข
ข้อตกลงอย่างเคร่ งครัด กรณี ใดที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขจะรี บแจ้งให้คู่คา้ ทราบโดยด่วน ถึงปั ญหา
และทําการปรึ กษาหาทางแก้ไขให้เป็ นที่พอใจทั้งสองฝ่ าย
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(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 ับจ้างช่ วง ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็ นธรรม และไม่เสมอภาคในการดําเนินธุรกิจระหว่างผูร้ ับจ้าง
ช่วง ผูร้ ับเหมาช่วง และผูข้ ายแต่ละรายของบริ ษทั
(3) ให้ความรู ้ กบั คู่คา้ ถึงความเป็ นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานของผูร้ ับจ้างช่ วง
ผูร้ ับเหมาช่วง ผูข้ าย รวมทั้งติดตามผลของการปฏิบตั ิ
1.3 การเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สิน ส่ งเสริ มและปฏิบตั ิตามสิ ทธิ ในทรัพย์สิน 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
1.4 สิ ทธิ ทางการเมือง บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นกลางทางการเมืองไม่เข้าไปมีส่วนร่ วม และไม่ฝักใฝ่ พรรค
การเมื องใด หรื อ ผูม้ ี อาํ นาจทางการเมื อ งคนหนึ่ งคนใด ไม่ นําเงิ น ทุ น หรื อ ทรั พ ยากรของบริ ษ ทั ไปใช้ในการ
สนับสนุน ไม่อนุญาตให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานใช้อาํ นาจครอบงําโดยวิธีการใด ๆ เปิ ดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิ
ทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูงหรื อครอบงํา
3. การต่ อต้ านการทุจริต
คณะกรรมการบริ ษ ทั 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 มี มาตรการคุม้ ครองพนักงานที่ ให้ขอ้ มูลแก่ทางการ กรณี การทําผิดกฎหมาย หรื อผิดพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ จะได้รับความคุม้ ครอง บริ ษทั ฯ ไม่ ปฏิ บตั ิ โดยไม่ เป็ นธรรม ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปลี่ ยนตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ ทาํ งาน สั่งพักงาน ข่มขู่ เลิ ก จ้าง อันเนื่ องมาจากสาเหตุแห่ งการแจ้ง
เบาะแส เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรื อผิดจรรยาบรรณ
4.2 พนัก งานเป็ นปั จจัย สําคัญ ในการสร้ างผลงานคุ ณ ภาพแก่ บ ริ ษ ัท บริ ษ ัท ฯจึ งให้ ค วามสําคัญ 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. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
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7. การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ มีความมุ่ งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิ ตนเป็ นพลเมื องดี ของสังคมไทย และพร้ อมให้ความร่ วมมื อกับ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน โดยมีแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
7.1 บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีมาตรการป้ องกัน/แก้ไข เมื่ อเกิ ด ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมและชุ มชน อันเนื่ องมาจากการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
7.2 สนับสนุนการศึกษาให้กบั เยาวชนที่ขาดแคลน โดยการมอบทุนการศึกษา
7.3 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่ วมของพนักงาน ตลอดจนส่ งเสริ มพนักงานมีโอกาสในการ
ทําความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้พนักงานร่ วมปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
7.4 สร้ างความร่ วมมื อกับหน่ วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึ กษา ศาสนสถาน
และสุ ขลักษณะของเยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงสิ่ งแวดล้อมของชุมชนด้วย
7.5 สื่ อสารกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เผยแพร่ และรายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกกลุ่ม
7.6 ส่ งเสริ มพุทธศาสนา โดยให้เป็ นที่ต้ งั ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 47 เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจให้คนมีธรรม
อยูใ่ นจิตใจแล้วสังคมจะดีข้ ึน
8. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
8.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
8.2 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่ งเสริ มกระบวนการนําทรัพยากร
กลับมาใช้ใหม่
8.3 จัดให้มีระบบการทํางานที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งานอย่างเหมาะสม เช่น การมี
ระบบป้ องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบตั ิงาน การจัดสถานที่ทาํ งานให้สะอาดและถูกสุ ขลักษณะ เพื่อให้
บุคลากรตลอดจนผูเ้ ข้ามาในบริ ษทั ทุกคนปลอดภัยจากอันตรายจากอุบตั ิเหตุและโรคภัย
8.4 กําหนดให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องเอาใจใส่ อย่างจริ งจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่ จะเสริ มสร้ างคุณภาพด้านความ
ปลอดภัยอาชี วอนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม ปฏิ บ ัติ งานด้วยจิ ต สํานึ ก ถึ งความปลอดภัย และคํานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อ ม
ตลอดเวลา
8.5 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
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
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
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คน งานที่จะทําดีหรื อไม่ก็อยูท่ ี่คน การก่อการทุจริ ต ลักขโมย ก็เกิดขึ้นมาจากคน การจะทําธุรกิจให้เจริ ญและมีความยัง่ ยืน ก็ตอ้ งเริ่ มมา
จากคนทั้งสิ้ น ดังนั้นบริ ษทั จึงจัดทําโครงการต่าง ๆ ขึ้นมามีดงั นี้
1. จัดตั้งสถาบันพลังจิตตานุ ภาพ สาขาที่ 47 โดยได้เริ่ มการก่อตั้งเมื่ อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 โดยเป็ นหลักสู ตรของ
สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิ ดอบรมครู สมาธิ ซึ่ งขณะนี้มีจาํ นวน 3 รุ่ นแล้ว ซึ่ งการเรี ยนสมาธิ น้ ี ให้ประโยชน์อย่างมาก
ในการอบรมจิ ต เพื่ อฝึ กให้จิตสงบ เมื่ อจิ ตสงบแล้วทําให้มีสมาธิ ในการทํางาน สามารถพัฒ นาการทํางานให้ดี ข้ ึ น
รวมถึงจะมีสติรู้ผิดรู ้ชอบละเว้นการปฏิบตั ิ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 ได้มีโครงการให้ทุนการศึ กษาแก่พนักงานบริ ษทั เข้าศึกษาในระดับปริ ญญาโท กับพนักงานทุกแผนกใน
บริ ษทั ซึ่ งพนักงานที่ จะได้รับทุนนั้นต้องผ่านการอบรมหลักสู ตรครู สมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุ ภาพ สาขาที่ 47
(สาขาของบริ ษทั ) ก่อน ซึ่ งบริ ษทั เห็นว่าถ้าพนักงานผ่านการฝึ กอบรมเกี่ยวกับหลักสู ตรนี้ แล้วจะเป็ นบุคคลที่มีจิตใจดี
เหมาะแก่การส่ งเสริ มและพัฒนา
3. โครงการเพื่อกิจการต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่บริ ษทั มีนโยบายจะเริ่ มจัดทําในปี 2557 มีดงั นี้
3.1 โครงการ โรงงานสี ขาว ปราศจากยาเสพติด ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีพนักงานอยู่เป็ นจํานวนมากหลายระดับ และมี
พนักงานคนงานเป็ นคนต่างด้าว จึงมีโอกาสก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเรื่ องยาเสพติด บริ ษทั ฯจึงเริ่ ม
ดําเนินการโรงงานสี ขาวนี้ข้ ึนมาโดยเริ่ มในปี 2557 นี้
3.2 โครงการฟื้ นฟูโรงเรี ยนนํ้าท่วม ที่จงั หวัดปทุมธานี ของสมาคมบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่ งปรากฏว่า ตั้งแต่เกิด
อุทกภัยนํ้าท่วมในปี 2554 สภาพของโรงเรี ยนที่อยูใ่ นเขตอุทกภัย ในปั จจุบนั นี้ ยงั ไม่มีการปรับปรุ งให้อยู่
ในสภาพดังเดิม ดังนั้นบริ ษทั จึงเข้าร่ วมโครงการฟื้ นฟูโรงเรี ยนนํ้าท่วมดังกล่าว
3.3 โครงการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นโครงการต่อขยายกับสถาบันจิตตานุ
ภาพ หลักสู ตรครู สมาธิ สาขาที่ 47 ซึ่ งจะขยายเข้าไปสู่ ทอ้ งถิ่นใกล้เคียงบริ ษทั ในการรวมมือจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่ วมกัน เพื่อให้วฒั นธรรมที่ดีดาํ รงอยูต่ ่อไป โดยจะเริ่ มโครงการในปี 2557 นี้
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
ในปี 2557 นอกจากบริ ษทั จัดทําให้บริ ษทั มีความโปร่ งใส, มีการกํากับดูแลกิ จการที่ดี รวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตเกี่ยวกับ
การแจ้งเบาะแสการทําการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แล้ว ยังมีส่วนที่บริ ษทั ให้ความดูแลต่อพนักงาน สังคมและสิ่ งแวดล้อม และการให้
ความรู ้และการศึกษากับประชาชนทัว่ ไป พอสรุ ปได้ดงั นี้
นโยบายการพัฒนาคนให้เป็ นคนดีและเสริ มสร้างความรู ้
บริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการพัฒนาจิตใจคนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม จะสามารถทําให้เป็ นคนดี เมื่ อเป็ นคนดี จิตใจดี ก็จะนําไปสู่ การ
ทํางานที่ดีเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ดียงิ่ ขึ้นไป โดยได้ลงมือทําไปแล้วดังนี้
1.การตั้งโรงเรี ยนสอนครู สมาธิ
บริ ษทั ได้ต้ งั โรงเรี ยนสอนครู สมาธิของสถาบันจิตตานุภาพมาแล้วเมื่อปี 2555 โดยปัจจุบนั เรี ยนไปแล้ว 3 รุ่ น ซึ่ งบริ ษทั ฯ เชื่อมัน่
ว่าถ้าบุคคลใดที่ได้เข้าอบรมในหลักสู ตรนี้แล้ว จะมีจิตใจที่สงบขึ้นและละอายต่อบาป โดยถ้าปฏิบตั ิต่อไปตลอดจะได้รับผลที่ดียงิ่ ขึ้น
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ซึ่ งจากการสอบถามบุคคลที่อบรมจบแล้ว จะทําให้ทราบว่า อารมณ์เย็นขึ้นไม่ฉุนเฉี ยว การทํางานดีข้ ึน และมีจิตใจที่เป็ นกุศล รวมทั้ง
สุ ขภาพดีข้ ึน นอนหลับสบาย และบริ ษทั ฯ จะดําเนินการอบรมครู สมาธิต่อไป เพื่อที่จะได้ผลิตคนดีออกสู่ สังคมให้มากขึ้นเท่าที่จะทํา
ได้
2.การให้ทุนการศึกษา
บริ ษทั ฯ เน้นถึงความรู ้กบั พนักงานและนักศึกษาที่ขาดแคลน โดยบริ ษทั ได้ให้ทุนกับพนักงานของบริ ษทั ให้ได้รับการศึ กษาที่
สู งขึ้นตั้งแต่ละดับปริ ญญาโท ถึงปริ ญญาเอก โดยทุกคนที่ได้รับทุนจดต้องผ่านการอบรมครู สมาธิ แล้ว การให้ทุนการศึ กษาระดับ
ปริ ญญาที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและสถาบัน AIT โดยบริ ษทั จะให้ทุนครั้งละ 1 ทุน โดยทํามาตั้งแต่ปี 2547 แล้ว ปัจจุบนั มี
ผูร้ ั บทุน 1 ทุ นขณะนี้ ศึกษาอยู่ปี 5 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ที่ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งรวมมือกับ
HONGKONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ให้ทุนการศึกษากับพนักงานเข้ารับการศึกษาทางด้านวิศวกรรม
ไปศึกษาที่ประเทศฮ่องกง ปัจจุบนั มีพนักงานจบมาแล้ว 1 คนในระดับปริ ญญาเอก
3.จัดทําบริ ษทั ให้เป็ นแหล่งความรู ้
3.1 จัดส่ งวิศวกรเข้าให้ความรู ้และอบรมกับสถาบันต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น อบรมการพิจารณาข้อมูลดิน และการออกแบบการ
รับนํ้าหนักเสาเข็ม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3.2 ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งชาติจดั อบรมและสัมมนา งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 1
3.3 จัดทําเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพี เผยแพร่ ท้ งั ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็ นวิทยากรอบรมใน
สถาบันต่างๆ โดยในปี 2558 ได้เข้าร่ วมเป็ นวิทยากรต่าง ๆ ดังรายละเอียดในส่ วนที่ 1 ข้อ 2.5 ภายใต้หัวข้องานวิจยั และ
พัฒนา
3.4 รับนักศึกษาเข้ามาฝึ กงานที่บริ ษทั เป็ นประจําทุกปี โดยเป็ นนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เช่น สาขา วิศวกรรม, คอมพิวเตอร์ ,
บัญชี และสาขาอื่นๆ อีกเป็ นต้น
3.5 ในวาระที่ บ ริ ษ ัท ครบรอบ 40 ปี ในพ.ศ.2557 บริ ษ ทั ได้จ ัด ทําหนังสื อ อธิ บ ายเรื่ อ งประสบการณ์ งานเสาเข็ม เจาะและ
โครงสร้ า งใต้ ดิ น ในประเทศไทยและ Current Practices in Deep Foundations and Diaphragm Wall Construction in
Thailand เผยแพร่ เป็ นวิทยาทานแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สอนวิศวกรรมโยธา
4. เข้าช่วยพัฒนาโรงเรี ยนที่มีผลกระทบจากนํ้าท่วม
บริ ษทั ฯ เข้าได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาโรงเรี ยนวัดบ้านฉางที่ ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่ วม โดยได้ร่วมมื อกับกองทุ นตลาด
หลักทรัพย์ร่วมใจ ช่วยภัยนํ้าท่วมและสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย โดยได้ปรับปรุ งพื้นสนามคอนกรี ตพร้อมรางระบายนํ้าโดยรอบ
รั้วโรงเรี ยนและเขื่อน และแล้วเสร็ จและส่ งมอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558
บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม ตลอดระยะเวลานานกว่า 40 ปี ที่
บริ ษทั ได้จดั ทําโครงการพิเศษและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบนั ดังนี้
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ปี 2558
 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนทุนในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่ งชาติ
ครั้งที่ 20 เป็ นจํานวนเงิน 50,000 บาท
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนทุนทําห้องสมุด AIT (Asian Institute of Technology)
เป็ นจํานวนเงิน 300,000 บาท
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรม
ปฐพีครั้งที่ 2 ของ วสท. เป็ นจํานวนเงิน 120,000 บาท
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 ให้แก่ มูลนิ ธิธรรมิ กชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในโครงการปั นรักให้เด็กตาบอด
ภาคเหนือตอนบน เป็ นจํานวนเงิน 2,000 บาท
 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด(มหาชน) ได้สนับสนุนการศึกษาให้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท
 เมื่ อ วัน ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2557 บริ ษ ทั ซี ฟ โก้ จํากัด (มหาชน) ได้ส นับ สนุ น โครงการ “ริ น นํ้าใจสู่ จุฬ าฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
หอประชุมจุฬาฯ” เป็ นจํานวนเงิน 100,000 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 ยนรู ้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 ได้สนับสนุ นงบประมาณเพื่อใช้ในโครงการ Pre-Engineering Camp ซึ่ งจัดโดยคณะ
วิศวกรรม สถาบันพระจุลจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็ นจํานวนเงิน 30,000 บาท
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 บริ ษทั ได้สนับสนุ นอุปกรณ์ในการปรับปรุ งลานกี ฬา ชุ มชนบึงพระราม 9 เพื่อศูนย์กลางใน
กลางพักผ่อนของคนในชุมชนและเป็ นที่ออกกําลังกายเพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็ นจํานวนเงิน 40,000 บาท

