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ความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบรษิทัได้มีการตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันา

สงัคมและการดแูลสิง่แวดล้อมเพือ่เป็นการตอบแทน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี

ทัง้นอกและในองค์กรอย่างเป็นธรรมและเป็นแนวทางสูค่วามส�าเรจ็อย่าง

ย่ังยนืร่วมกัน และมีความเชือ่ม่ันว่าธรุกจิจะเจรญิก้าวหน้าได้อย่างมัน่คง 

ต้องมีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม การด�าเนนิกจิกรรมภายใน และภายนอกองค์กร เพือ่แสดง

ถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือการด�าเนินธุรกิจ

ภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดพันธกิจ

ขององค์กรให้มกีารด�าเนนิงานภายใต้หลกัธรรมาภบิาล มุ่งเน้นมาตรฐาน

ความปลอดภยั ใส่ใจสิง่แวดล้อม สงัคม และชมุชน เพือ่การเจรญิเตบิโต

อย่างยั่งยืน และมั่นคง และยังมีความเชื่อต่อพนักงานว่า พนักงานเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงได้มีการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ 

อาทิเช่น การส่งพนักงานเข้าอบรมภายนอก และจัดการอบรมภายใน 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน การตรวจ

สุขภาพประจ�าปี ฯลฯ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

ความรบัผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการ (CSR-In-Process)
บริษทัฯ มคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะสร้างคณุค่าขององค์กรตามแนวทางความ

ยัง่ยนื และมคีวามพยายามทีจ่ะปรบัปรงุ หรอืพฒันากระบวนการบรหิาร

จดัการวธิปีฏบิตัต่ิางๆ โดยบรษิทัฯ มีความใส่ใจในเรือ่งของความถกูต้อง

โปร่งใสของกระบวนการในการด�าเนินธุรกิจ เร่ิมต้นตั้งแต่ขั้นตอนการ

ประมูลงาน กระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจ้างงาน 

การก่อสร้าง จนส�าเร็จตามสัญญา และส่งมอบงาน

บริษทัฯ ได้ค�านึงถงึผลกระทบอนัอาจจะเกิดต่อชมุชนหรอืสงัคมโดย

รวม และสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการเข้าก่อสร้างงานที่บริษัทฯ ได้รับ

จากการประมูล โดยบริษัทฯ จะเข้าไปให้ความรู้ในพื้นท่ีนั้น ๆ เพื่อให้

เจ้าของพื้นที่เข้าใจถึงนโยบาย การด�าเนินการของโครงการ ตลอดจน

การเริ่มต้น - จนสิ้นสุดโครงการ โดยจะค�านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่จะได้รับ ทั้งนี้ อาจจะเข้าไปช่วยชดเชยรายได้อันเกิดจากผลก

ระทบที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ หรือหากเกิดผลกระทบใด ๆ ในระหว่าง

ด�าเนินการ ก็จะเข้าไปชี้แจง และช่วยด�าเนินการแก้ไขในทันที และหาก

ต้องการร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ  ก็สามารถร้องเรียนได้โดยตรงกับบรษิัทฯ 

และหลังจากได้ด�าเนินก่อสร้างเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะท�าการปรับภูมิทัศน์

ต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนส่งมอบงานต่อไป

1. นโยบายภาพรวม และการด�าเนินงาน
คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และ

บริษัทย่อยด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความ

ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน และมั่นคง โดยในปี 2559 ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย และค่านยิมของบรษิทัฯ โดยได้แก้ไข ค่านยิมของบรษิทัฯ ใหม่ 

ซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ข้อมูลบริษัท” เพื่อใช้เป็น

หลกัในการประพฤตปิฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยการ

ค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติของบริษัทฯ ความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค 

รวมถึงการให้ความเคารพและเช่ือมั่นต่อกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะส่งผลให้การประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ ่มบริษัทฯ มีนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตาม

หลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบของกิจการท่ีจัดท�าโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการก�าหนดข้อพึงปฏิบัติที่แสดงถึงการประกอบ

กจิการด้วยความเป็นธรรม การเคารพทรพัย์สนิของผูอ้ืน่ ในจรรยาบรรณ

และจรยิธรรมของผูบ้รหิารและพนักงานฉบบัปี 2558 ในหมวดที ่5 ข้อพงึ

ประพฤตปิฏบิตัต่ิอคูค้่า หมวดที ่6 ข้อพงึปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า และ

หมวดที่ 7 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ข้อพงึปฏบิตัเิรือ่งการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ และช่องทาง

การร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว ปรากฏดังจรรยาบรรณ

และจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบับปี 2558 หมวดที่ 10 

 ท้ังน้ีในปี 2559 ไม่มกีารร้องเรยีน หรือแจ้งเบาะแสทีเ่กีย่วข้อง

กับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบแต่อย่างใด 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่

เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ 
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มีการว่าจ้างคนพิการทางการได้ยิน มาเป็นพนักงานประจ�า การจ้างงาน

โดยไม่ก�าหนดเฉพาะเพศใดเพศหนึ่ง 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงาน แรงงาน อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย โอกาสแห่งความเท่าเทียม ปรากฏดังจรรยาบรรณและ

จรยิธรรมของผู้บริหารและพนักงานฉบบัปี 2558 หมวดที ่1 ข้อพงึปฏบิติั

ต่อบริษัทฯ และหมวดที่ 2 ข้อพึงประพฤติปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้

บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

 แนวทางปฏิบัติด้านระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมปรากฏใน

หัวข้อ “10. การก�ากับดูแลกิจการ” 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

เพ่ือส่งมอบงานต่อลูกค้าที่เป็นไปตามความความต้องการ ภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยิ่งยวด ปรากฏดัง

จรรยาบรรณและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที่ 4 ข้อพึง

ปฏิบัติต่อลูกค้า

 บริษทัฯ มกีารส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ�าทุก 6 

เดอืน โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลกูค้า ซึง่แบ่งหวัข้อการ

ประเมินเป็น 10 หัวข้อ คือ 1. การให้ข้อมูลก่อนรับงาน 2. การติดต่อ

สือ่สาร 3. ความพร้อมของเอกสารสนบัสนุน 4. การประสานแก้ไขปัญหา

และความสะดวกรวดเรว็ 5. การส่งมอบตรงเวลา 6. งานถกูต้องตามความ

ต้องการ 7. มุ่งเน้นความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 8. มุ่งเน้นการ

ปฏบัิตงิานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 9. การให้บรกิารหลงัส่งมอบ 

และ 10. ราคา ผลการประเมิน และความเหน็จากลกูค้าจะถกูน�าเสนอต่อ

ฝ่ายจดัการ เพ่ือรบัทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุ

การให้บริการที่สามารถตอบสนองความพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

 6.-7. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรอื

สังคม 

บรษิทัฯ มนีโยบายให้ความส�าคญักบัการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม 

และการร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม ปรากฏดงัจรรยาบรรณและจริยธรรม

ของผู้บริหารและพนักงาน หมวดที ่8 ข้อพงึปฏิบตัต่ิอสงัคม สิง่แวดล้อม 

และชุมชน

 การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการพัฒนาชุมชนหรือสังคมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของงานเสมอ 

เนือ่งจากลักษณะงานของกลุม่บรษิทัฯ เกีย่วข้องกบังานรบัเหมาก่อสร้าง

ในอตุสาหกรรมพลงังาน และปิโตรเคม ีซ่ึงความปลอดภยัของชมุชนและ

การรักษาสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง และหลังการส่งมอบงาน

เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีความตระหนักถึง 

ผลกระทบที่จะส่งผลถึงชุมชนผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง 

 บรษิทัฯ จะมกีารประชาสมัพนัธ์เผย แพร่ความรู ้และท�าความ

เข้าใจกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ด�าเนินโครงการเป็นระยะ ๆ ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด�าเนิน

โครงการ จนกระทั่งส่งมอบงาน ด้วยรูปแบบการส่ือสารต่าง ๆ ขึ้นกับ

สถานการณ์ และลักษณะโครงการ 

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม CSR

- ไม่มีข้อมูลส�าหรับหัวข้อนี้ -

2. การด�าเนนิธุรกิจท่ีมผีลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสงัคม
ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิดกรณีถูกตรวจสอบ หรือ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าท่ีว่าด้วยการ

ด�าเนนิงานของบรษัิทฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่มกีารฝ่าฝืนกฎหมายในเรือ่งที่ 

เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด

3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(after process)

ในปี 2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) กิจกรรมมอบของขวัญ เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเน่ืองในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2559 โดย ได้จัดท�าชุดของขวัญวันเด็ก เพื่อ

มอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง จ�านวน 344 คน 

เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญ และ

อนาคตของชาติต่อไป
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2) กิจกรรมบริจาคโลหิตของพนักงาน และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องมาต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ให้กับหน่วย

รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลราชวิถี ณ บริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการรับบริจาคโลหิต 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และกันยายน  

ได้รับโลหิตจ�านวน 131 ถุง

5) บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคมโดยได้มีการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ไม่ใช้งานแล้ว แต่ยังคงมีสภาพที่

ใช้งานได้ ให้แก่ “มูลนิธิกระจกเงา” และยังได้มีการน�าเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ และของใช้ต่างๆ ร่วมบริจาคให้กับ “มูลนิธิพระดาบส” เพื่อ

น�าไปใช้ประโยชน์ ในการฝึกอบรม และการเรียนการสอนต่อไป

3) เดือนมิถุนายน จัดท�าโครงการ “แต้มฝัน ปั ้นอนาคต”

โดยเป็นโครงการที่จัดท�าขึ้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับ

น้อง ๆ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มอบ

อปุกรณ์วาดภาพ และระบายสี เพือ่เป็นการกระตุน้ และเสรมิสร้างทักษะ

ด้านจิตนาการ-สมาธิ

4) เดือนกรกฎาคม ได้ท�าการมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการ ที่มูลนิธิ

คนพกิารไทย จังหวดันนทบรุ ีซ่ึงบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส�าคัญของการ

ด�าเนินชีวิตของผู้พิการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ และพัฒนา

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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6) เดือนกันยายน ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “นักบุญชอบเที่ยว” ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยได้มอบทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ และของขวัญ

ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ อ�าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

7) บริษัทฯ ได้มอบเงินจากการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ�านวน

79 ตัว เป็นเงิน 2,370,000 บาท เพ่ือน�าเข้าโครงการธนาคาร

โค-กระบือในพระราชด�าริฯ ซึ่งจัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วม

กับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

และวดัราชาธวิาสวิหาร เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในโอกาสการ

จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 

สิงหาคม 2559 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8) เดือนกันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญ

สุขภาพของพนักงานเป็นส�าคัญ สุขภาพดีจะประกอบไปด้วยความ

สุข ทั้งกาย ใจ และสังคม ทั้งนี้ จึงหาแนวทางที่มุ่งให้กับพนักงานมี

สุขภาพที่ดีขึ้น จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม “Move for change แค่ขยับ

ชีวิตก็เปลี่ยน” ข้ึนมา โดยรณรงค์ให้พนักงานหันมาใส่ใจสุขภาพ

ของตนเองด้วยการออกก�าลังกาย บริษัทฯ ได้จัดท�าโปรแกรมการ

ออกก�าลังกายในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้พนักงานได้ออกก�าลังในแบบ

ที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น โยคะ ชกมวย ฟิตเนส แบตมินตัน การ

เต้น  cover, boxing burn, zumba และการเข้าร่วมกิจกรรม 

เดิน-วิ่งมินิมาราธอนกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับพนักงานที่มีความสนใจ และในวันเปิดตัว

กิจกรรม ได้จัดงานประมูลของรักผู้บริหาร รายได้ทั้งหมดท่ีได้จาก

การประมูลนั้น น�าไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อมอบให้กับโรงเรียน 

บ้านบูดี จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ท�า

กิจกรรมโดยการออกก�าลังกายร่วมกัน
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9) บริษัทฯ ยังคงนโยบายท่ีจะท�าธุรกิจอย่างย่ังยืน และคืนก�าไรกลับสู่สังคม โดยเร่ิมจากคนใกล้ตัว คือพนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดท�า

โครงการสู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการ CSR ที่ท�าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยฟื้นฟู พัฒนาสังคม และ

ชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพนักงาน 

 โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของพนักงาน เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ด้วยการ

สนับสนุนเครื่องออกก�าลังกายให้กับชุมชนบ้านนาสีนวล ต�าบลนาสีนวล อ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

10) บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเล่นกีฬา ควบคู่ไปกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) ต�าบลบ้านเพชร อ�าเภอบ�าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่

บริเวณใกล้เคียงกับไซท์งานของบริษัทฯ

11) จากพระราชด�ารัสของ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เมือ่วันที ่31 มนีาคม 2538 ดงัใจความตอนหนึง่ว่า “สงัคม ใดกต็าม

ถ้ามคีวามเอือ้เฟ้ือเก้ือกลูกนั ด้วยความมุ่งดมุ่ีงเจรญิต่อกนั สงัคมนัน้ย่อมเต็มไปด้วยไมตรจิีต มติรภาพ มคีวามร่มเย็นเป็นสขุ น่าอยู่” เกดิแรงบนัดาล

ให้บริษัทฯ น�ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการท�างานร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงการท�าส่ิงดีๆ เพ่ือสังคมต่อไปในอนาคต 

ด้วยน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 

2559 พนักงานของบริษัทฯ ทั้งส�านักงาน

ใหญ่ และไซท์งาน ได้ร ่วมกันจัดงาน 

“รักพ่อ ท�าดีเพื่อพ่อ” ขึ้น โดยแบ่งกลุ่มให้

พนักงานร่วมมือกันท�าภารกิจในการพัฒนา

วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้

กบับรษิทัฯ ด้วยการกวาดลานวัด ทาสอีาคาร 

ล้างห้องน�า้ เป็นต้น 
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 นอกจากน้ี ไซต์งานโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรงุประปาส่วนภมูภิาค อ�าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีได้มกีารจดักจิกรรม CSR 

ในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

• การจัดกิจกรรม CSR ส�าหรับวางท่อระบายน�้าอาคารบ้านพักข้าราชการ สถานีต�ารวจภูธรขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 24 เมษายน 2559

• การจดักจิกรรม CSR ส�าหรบัจดัสร้างศาลาพระพทุธรปู และอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ให้ทางโรงเรยีนบ้านน�า้โฉ อ�าเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2559

• การจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช (ขนอม) อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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• กิจกรรม CSR สนับสนุนเงินงบประมาณขุดลอกท่าเทียบเรืออ่าวท้องโหนด และอ่าวเขาออก อ�าเภอขนอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

• กิจกรรม CSR จัดท�าป้ายวัดธารทอง อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559




