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11. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. นโยบายภาพรวม และการดำาเนินงาน
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย   โดยในปี 2556 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และ
ภารกิจ และทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ โดยการจัดทำา “จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหาร
และพนักงาน ฉบับปี 2556”  เปิดเผยในเว็บไซต์ของ บรษัทฯ ในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” เพื่อ
ใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโดยการคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรมและความ 
เสมอภาค  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดำาเนินงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติท่ีถูกต้อง เป็นที่
ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน  
 กลุม่บรษัิทฯ มนีโยบาย และแนวทางการปฏบิติัท่ีเปน็ไปตามหลกัการ 8 ขอ้ของแนวทางความรบัผิดชอบ 
ของกิจการที่จัดทำาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทฯ มีการกำาหนดข้อพึงปฎิบัติที่แสดงถึงการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพ
ทรัพย์สินของผู้อื่น ในจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน ฉบับปี 2556 ในหมวดที่ 5 ข้อ
พึงประพฤติปฏิบัติต่อคู่ค้า
 หมวดที่ 6 ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า และหมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริต
 ข้อพึงปฎิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่อง
ดังกล่าว ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 10 ดังนี้ 
 ท้ังน้ี ในปี 2556 ไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสที่เก่ียวข้องกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่
เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ มีการว่าจ้างคนพิการทางสายตามาเป็นพนักงานประจำา การจ้างงานโดยไม่กำาหนด
เฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง  และมีการจัดกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิเช่น ในปี 
2556 จัดกิจกรรมส่งมอบรถเข็นสำาหรับผู้พิการ ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ผู้พิการที่ด้อย
โอกาส

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน แรงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่า
เทียม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2556 หมวดที่ 1 ข้อพึงปฏิบัติ
ต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
 แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่ง
แวดล้อมที่เป็นรูปธรรมปรากฏในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” หน้า 98
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตาม
ความความต้องการ ภายในระยะเวลาที่กำาหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งงวด  ปรากฏดัง
จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่  4  ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
 บริษัทฯ มีการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุก 6 เดือน โดยการใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อ 
สื่อสาร  3. ความพร้อมของเอกสารสนับสนุน  4. การประสานแก้ไขปัญหาและความสะดวกรวดเร็ว  
5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถูกต้องตามความต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน
8. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 9. การให้บริการหลังส่งมอบ และ 10. ราคา
ผลการประเมิน และความเห็นจากลูกค้าจะถูกนำาเสนอต่อฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบ และใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

6-7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
 บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม ปรากฏดังจรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดท่ี  8 ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การดำาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือ
เป็นส่วนหน่ึงของงานเสมอ เน่ืองจากลักษณะงานของกลุ่มบริษัทฯ จะเก่ียวข้องกับงานรับเหมาก่อสร้างใน
อุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี  ซึ่งความปลอดภัยของชุมชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการ
ก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงานเป็นสิ่งสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนัก
ถึงผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง 
 บริษัทฯ จะมีการประชาสัมพันธ์เผย แพร่ความรู้ และทำาความเข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผล 
กระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำาเนินโครงการเป็นระยะๆ  ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำาเนินโครงการ 
จนกระท่ังส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการส่ือสารต่างๆ ขึ้นกับสถานการณ์ และลักษณะโครงการ อาทิเช่น      
ในปี 2556 การดำาเนินโครงการสร้างอาคารเก็บสินค้าอาคาร 9 (ศรีราชา) เพส 2 ของบริษัท อลูคอน 
จำากัด (มหาชน) ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) มีการจัดทำาเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างอาคาร การจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ 
ผู้นำาชุมชนและชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำาบล เทศบาล สาถานีตำารวจ บริษัทที่ปรึกษา)  การจัดให้มี
จุดวัดเสียง การจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อแจ้งข้อมูลการดำาเนินงานให้ชุมชนที่เกี่ยวข้องรับทราบ
เป็นระยะ เป็นต้น 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR - ไม่มีข้อมูลสำาหรับหัวข้อนี้ -

2. การดำาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วย
งานท่ีมีอำานาจหน้าท่ีว่าการดำาเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องท่ีเก่ียวกับ
หลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำาคัญ 

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้     
1) กิจกรรมส่งความสุข ส่งมอบ ส.ค.ส. และอาหารแห้ง เพื่อให้เป็นขวัญและกำาลังใจแก่ทหารและ

ตำารวจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) และ
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บริษัท สหการวิศวกร จำากัด จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงาน ส่งมอบกำาลังใจและร่วมอวยพร
ให้แก่ทหารและตำารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน่ืองในโอกาสวันปีใหม่ 2556 โดย
พนักงานร่วมเขียนข้อความลงบัตรอวยพรปีใหม่ และรวบรวมหนังสือจากห้องสมุดของบริษัทฯ รวมทั้งซ้ือ
ขนมขบเคี้ยว อาหารแห้งต่างๆ เพื่อจัดส่งไปให้ทหารและตำารวจนใต้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งของดังกล่าวไปยัง 
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัด ปัตตานี และ ศูนย์ปฏิบัติการ
ตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) จังหวัด ยะลา 

2) กิจกรรมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา เน่ืองในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2556 บริษัท ทีอาร์ซี 
คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม ชุดม้าหินอ่อน จักรยาน และ
ขนม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลไผ่ต่ำา อำาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีใกล้เคียงกับ
ไซท์งานก่อสร้างงานวางท่อส่งก๊าซไปยังโรงไฟฟ้า IPP ของบริษัท กัลฟ์   เจพี เอ็น เอส จำากัด ที่จังหวัด
สระบุรี   ในการน้ีบริษัทฯ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นด้านการส่ง
เสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาจากเทศบาลตำาบลไผ่ต่ำาอีกด้วย

3) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงานและบุคคลทั่วไปให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 59 ปีของบริษัท สหการวิศวกร จำากัด ภายใต้ความ
เอื้อเฟื้อด้านสถานที่จาก บริษัท น้ำามันปิโตรเลียมไทย จำากัด เจ้าของอาคาร ทีพี แอนด์ ที กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ทำาทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551
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4) กิจกรรมส่งมอบรถเข็นสำาหรับผู้พิการให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสและความเท่าเทียมกับคนพิการในสังคมไทย จึงได้จัดกิจกรรมน้ีขึ้น 
บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซ้ือรถเข็นสำาหรับผู้พิการ เพื่อเป็นหน่ึงในตัวช่วยที่ทำาให้ผู้พิการสามารถดำารง
ชีวิตประจำาวันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯได้ส่งมอบรถเข็นให้กับมูลนิธิคนพิการไทย และ
ทางมูลนิธิฯ จะจัดส่งรถเข็นดังกล่าวให้แก่คนพิการที่ด้อยโอกาสต่อไป

5) กิจกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล บริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ในแง่ของการบริหารงานโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณเอเชียกลาง 
มาสนับสนุนช่วยเหลือมูลนิธิไทยพึ่งไทย ในการบริหารงานก่อสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งานหลัก ดังนี้

1. งานสร้างทางเดินจากไฟสันติภาพถึงวิหารมายาเทวี ซ่ึงเป็นสถานที่ประสูติ เป็นระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร ซึ่งสภาพเดิมก่อนบูรณะเป็นพื้นดิน โคลนในช่วงหน้าฝน หลังการบูรณะ  
ทางเดินจะปูด้วยกระเบื้องซ่ึงเรียบและสะอาด ทำาให้สะดวกในการเดินทางมาสักการะและ 
แสวงบุญ 
2. งานก่อสร้างวงเวียนเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ “องค์พระพุทธเจ้าน้อย”
3. งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการห้องพยาบาลและห้องน้ำา
สำาหรับนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญ 

      ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ และเป็นตัวแทนของปวงชน
ชาวไทย ในการร่วมมือร่วมใจบูรณะปฏิสังขรณ์ ลุมพินีสถาน ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ในประวัติศาสตร์ โดยครั้งที่ 1 
ได้ดำาเนินการโดยพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อประมาณ 2,320 ปีที่แล้ว
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6) กิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเขียน ให้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการศึกษาของเยาวชนในต่างจังหวัดจึงจัดกิจกรรมน้ี เพื่อเป็นการ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและสิ่งของที่จำาเป็นสำาหรับนักเรียน  โดยได้ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำานวน  
6 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน รองเท้าผ้าใบ และถุงเท้าให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียน 
บ้านโนนสวรรค์ ในสังกัดสพป.ชัยภูมิ เขต 3 

7) กิจกรรมบริจาคชุดสนามหินอ่อนและกรงลวดแยกขยะให้กับศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8
บริษัทฯได้ส่งตัวแทนเข้าไปสำารวจความเป็นอยู่ของเด็กๆ ที่อยู่ในศูนย์ฯ จึงได้ทราบว่า “ครูเชาว์” ครูประจำา
ศูนย์ฯ ที่ทำางานเพื่อเด็กเร่ร่อน และเด็กในชุมชนแออัด และมีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในชุมชน ต้องหารายได้โดย
การรับจ้างแบกหาม และเก็บขยะแล้วนำามาขาย เพื่อนำาเงินมาซ้ือขนมมอบให้กับเด็กๆ ในศูนย์ฯ เมื่อเก็บ
ขยะมาแล้ว ครูเชาว์จะนำามากองไว้เพื่อรอการคัดแยกก่อนนำาไปขาย แต่เน่ืองจากไม่มีสถานท่ีที่เป็นสัดส่วน
ในการแยกขยะ บริษัทฯ จึงได้จัดซื้อกรงลวดแยกขยะและส่งมอบให้กับทางศูนย์ฯ เพื่อความสะดวก สะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้จัดซ้ือชุดสนามหินอ่อนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นที่ทำากิจกรรมสำาหรับ
เด็กๆ ในศูนย์ฯ
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ก่อนการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

8) ส่งมอบรถเข็นสำาหรับผู้พิการ จำานวน 10 คัน ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย  ซ่ึงทางมูลนิธิฯ จะ
จัดส่งรถเข็นดังกล่าวให้แก่ผู้พิการที่ด้อยโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากในเดือนมีนาคม 2556 
ซ่ึงบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถเข็น 5 คันให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำาไปมอบต่อให้ผู้พิการที่ติดต่อขอรับบริจาครถผ่าน
มูลนิธิฯ แล้ว 

9) ส่งมอบเครื่องกรองตะกอนน้ำาบาดาล พร้อมถังเก็บน้ำาใบใหม่ ขนาดความจุ 500 ลิตร ให้คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนสี่แยกบางเตย ตำาบลบางเตย อำาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้โรงเรียนมี 
น้ำาดื่มที่สะอาดและปลอดภัย  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการ“คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ดำาเนิน
การติดต้ังและส่งมอบเครื่องกรองน้ำา พร้อมถังเก็บขนาดความจุ 500 ลิตร ให้กับโรงเรียนส่ีแยกบางเตย  
1 ชุด เมื่อครบรอบ 1 ปี ของการติดตั้งเครื่องกรองน้ำา บริษัทฯ ได้เข้าติดตามผลการใช้งานเครื่องกรองน้ำา  
พบว่าน้ำาท่ีจ่ายจากเครื่องกรองน้ำาขุ่น ไม่สามารถใช้ด่ืมได้ ขอบถังเก็บน้ำาด้านล่างเป็นสนิม เน่ืองจากจุด 
ติดต้ังถังเก็บน้ำาไม่มีหลังคากันแดดและฝน  จึงทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์ไส้กรอง 3 ขั้นตอน ติดต้ังถังเก็บน้ำา 
ใบใหม่ในที่มีหลังคาคลุม และจัดทำาขาตั้งเหล็กยกสูงเพื่อให้ถังเก็บน้ำาปลอดภัยจากน้ำาท่วม
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10) โครงการสู่บ้านเกิด เป็นโครงการ CSR ระยะยาวท่ีบริษัทฯ ริ่เริ่มขึ้นในปี 2555 และได้เริ่ม
ดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคมและชุมชนที่
เป็นบ้านเกิดของพนักงาน  ในปี 2556    บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงชุมชนบ้านเกิดของ
พนักงานเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ 2 โครงการ ดังนี้

 - โครงการสร้างโรงเรือนการเกษตรในโรงเรียนบ้านน้ำาดิบ อำาเภอเถิน จังหวัดลำาปาง เป็น
โครงการท่ีดำาเนินการปรับปรุงผืนดินและสร้างโรงเรือนการเกษตร ซ้ือพันธุ์ปลาและอาหารปลา ซ้ือพันธุ์
ไก่ไข่และอาหารไก่ ซ้ือก้อนเห็ดเพาะเห็ดนางฟ้า ซ้ือพันธุ์ผักและปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
ปฎิบัติกิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชดำาริ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งสาธิตการเกษตรกรรม   
ให้กับนักเรียนและชุมชน และนำาผลิตผลต่างๆ จากโครงการมาสนับสนุนในโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน ในวันส่งมอบโครงการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับ
โรงเรียนบ้านน้ำาดิบ และทำาความสะอาดวัดบ้านน้ำาดิบร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำาดิบด้วยเช่นกัน
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11) ร่วมสนับสนุนการจัดทำาค่ายห้องสมุด ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ โรงเรียนบ้านซ่อง ตำาบลห้วยกระเจา อำาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เป็นผู้ปฏิบัติงานเองทั้งหมด เพื่อเรียนรู้การทำางาน
เป็นหมู่คณะ ฝึกการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

12) ร่วมก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำา บริษัทฯ บริษัท ปตท.จำากัด (มหาชน) เทศบาลท่าขนุน และชุมชน
ชาวขนุนคลี่ ร่วมกันก่อสร้างเขื่อนพลังงานน้ำา ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนบ้านขนุนคลี่ อำาเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัทฯ ร่วมจัดทำาโครงเหล็ก การเรียงหินทำาฝาย ตั้งรางน้ำา กังหัน และสะพาน 
ทางเชื่อมไปบริเวณที่ตั้งของกังหัน 

 - โครงการช่วยเหลือด้านอุปโภคและบริโภคโรงเรียนบ้านหัวดง จ.อุทัยธานี โรงเรียนและชาว
บ้านใช้น้ำาฝนเป็นทรัพยากรหลักในการอุปโภคบริโภค โดยวิธีการรองน้ำาใส่โอ่งไว้ในฤดูฝน แต่สำาหรับฤดูแล้ง 
น้ันน้ำาที่จำาเป็นสำาหรับการอุปโภคบริโภคน้ันขาดแคลนมาก โดยเฉพาะที่โรงเรียน ดังน้ันโครงการน้ีจึงได้
ทำาเจาะบ่อน้ำาบาดาล ลึก 84.00 เมตร โดยประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล และติดต้ังแท็งค์น้ำา  
สูง 15.00 เมตรสำาหรับให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดงและชาวบ้าน บ้านหัวดงใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ใน
วันส่งมอบโครงการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนบ้าน
หัวดง และทำาความสะอาดวัดหนองขุย ซึ่งอยู่ในเขตชุมชนดังกล่าวด้วย
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