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12.

ความรับผิดชอบตอสังคม

12.1

นโยบายภาพรวม

12.1.1 นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
บริษัทมีนโยบายใหการดําเนินธุรกิจมีความยั่งยืน ดวยการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสีย ยึดแนวปฏิบัติงาน
ที่เปนเลิศ มีความโปรงใสในการทําธุรกิจ มีพัฒนาการในดานตางๆ อยางตอเนื่อง ดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยมีกรอบการปฏิบัติใหเปนไปตามแนวการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทและตามมาตรฐานสากล
บริษัทจึงกําหนดกรอบการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
1. ในการทําธุรกิจ บริษัทคํานึงถึงความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ ดวยการบริหารงานที่มีความมุงมั่นที่
ชัดเจนดานภาวะผูนํา มีแนวทางการกํากับดูแลที่ดี และมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. สงเสริมใหมีการปฏิบัติและดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และปกปองสิทธิแรงงานของ
พนักงานและผูรวมธุรกิจอยางเปนธรรม
3. มุงมั่นที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากการดําเนินธุร กิจ ตอสัง คม สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย
4. ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
5. ใหความเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนการดําเนินงานดานสังคมและการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืน
6. ดําเนินการบริหารจัดการสายโซอุปทาน ใหสอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและ
แรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการดานขอมูลและการเก็บอยางมีประสิทธิผล
7. มีความมุงมั่นที่จะดําเนินงานตามมาตรฐานดานความรับผิดชอบตอผลิตภัณฑ ไมจํากัดเพียงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการทั้งในดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดเสีย
8. เปดเผยผลการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับความมุงมั่นของบริษัท แนวทางบริหารจัดการ รวมถึงผลการดําเนินงาน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ที่ตองเปนขอมูลที่ถูกตอง เชื่อมโยง โปรงใส และมีความสอดคลองกับ
แนวทางการรายงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ Global Reporting Initiatives (GRI)( 1)
0

9. ตระหนักถึงคุณคาของการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียเปนหลักสําคัญของการบริหารจัดการความยั่งยืน
ตลอดจนการปรับปรุงการออกแบบและบริหารการจัดการประเด็นดานสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสีย
10. การบริหารจัดการความยั่งยืนที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน จะตองนําไปบูรณาการซึ่งกันและกัน เพื่อสรางให
องคกรสามารถปฏิบัติไดอยางยั่งยืน
(1)

Global Reporting Initiatives (GRI) คือ กรอบมาตรฐานการจัดทํารายงานประสิทธิภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนสําหรับผูป ระกอบการอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงมุมมองทางดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจเขาดวยกัน เพื่อเปดเผยตอ
สาธารณชน โดย GRI เปนมาตรฐานที่ใชกันอยางแพรหลาย และไดรับการสนับสนุนอยางเปนทางการจากสหประชาชาติ
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12.1.2 นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริษัทยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจ การที่ ดี จึง กํ าหนดนโยบายต อต านคอรรั ป ชั่น เพื่อ ให บุ คลากรของบริษั ทยึ ดถื อปฏิบั ติ และใชเ ปน แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทไมยอมรับการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม และกําหนดใหบุคลากรของบริษัท
ปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นของบริษัทอยางจริงจัง ดังนี้
1. บุคลากรของบริษัทตองไมดําเนินการหรือเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและ
ทางออม
2. บุคลากรของบริษัทตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญ ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใด การใหหรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองควรเปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจเทานั้น
โดยมีมูลคาที่เหมาะสม และไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจอยางมีนัยสําคัญ
3. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
เพื่อปองกันการคอรรัปชั่น ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่น
อยางนอยปละครั้ง
4. จัดใหมีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง ภายใตมาตรฐานการบัญชีที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล
5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะทอนถึงความมุงมั่นตอมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
6. จั ด ช อ งทางการสื่ อ สารให บุ ค ลากรสามารถแจ ง เบาะแส ข อ เสนอแนะ และข อ ร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การ
คอรรัปชั่น โดยมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส
7. ดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานคอรรัปชั่นในทุกประเทศที่บริษัทดําเนิน
กิจการ
8. การกระทําใดๆ ที่ฝาฝนหรือไมเปนไปตามนโยบายฉบับนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม จะไดรับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไวหรือมีโทษทางกฎหมาย
12.2

การดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหลักการดําเนินธุรกิจภายใตจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญตอผูมีสวนไดเสียในทุกระดับมาโดยตลอด โดยบริษัทไดมี
การกําหนดความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
12.2.1 พนักงาน
บริษัทใหความสําคัญกับการมุงพัฒนาบุคคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง ดวยตระหนักดีวาพนักงานคือฟนเฟอง
สําคัญในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ และการคงความยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัท
จึงใหความสําคัญพนักงานทุกคนไมวาจะทํางานอยูในสวนใด ฝายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และบริษัทไดจัดใหมี
สภาพแวดล อ มในการทํ างานที่ดี มีค วามปลอดภั ย มี การจ ายค าตอบแทนที่เ หมาะสมกั บ การทํา งาน มี สวั ส ดิก ารที่
เหมาะสมกับธุรกิจใหกับพนักงาน และจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีตางๆ มาสนับสนุนการทํางาน เพื่อใหพนักงาน
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ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถเต็มกําลัง นอกจากนี้ บริษัทเชื่อวาการสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ขององคกรและสังคม เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพและสรางความตระหนักถึงคุณคาในตนเองของพนักงานให
มีมากขึ้น ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงสงเสริมการจัดกิจกรรมที่กระตุนการมีสวนรวมของพนักงานในองคกร อีกทั้งในดานการดูแล
ใสใจสังคมและสิ่งแวดลอม สงเสริมการดําเนินกิจกรรมงานดานที่สะทอนความรับผิดชอบตอสังคม ภายใตกรอบการ
บริหารงานสูความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งยึดมั่นดําเนินงานดานธรรมาภิบาล สงเสริมแนวคิดการเปนคนดีและคนเกงของ
สังคม และส งเสริม ให ผูมี สวนได เสี ยกั บองคก รเขา สูกระบวนการการมี สว นร วมด านตา งๆ รวมถึ งการใหค วามใสใ จ
สิ่งแวดลอม
12.2.2 ผูถือหุน
บริษัทตระหนักถึงพันธกิจที่มีตอผูถือหุน จึงไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจออกมาเปนนโยบายที่ชัดเจนวาจะ
สรางความเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนอยางยั่งยืนจากผลประกอบการที่ดีของบริษัท
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการเคารพในสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปน และการเปดเผยผลประกอบการ
พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความเปนจริงเสมอ
12.2.3 ลูกคา
บริษัทมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะ ผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา ไอน้ํา และน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม ใหกับลูกคาตามปริมาณและเงื่อนไขเวลาที่ลูกคากําหนด โดยยึดหลักความซื่อสัตย ความไววางใจ และการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนพื้นฐานในการสงมอบสินคาและการบริการที่มีคุณภาพภายใตเงื่อนไขของราคาที่เปนธรรม และ
สรางเสริมความสัมพันธอันดีตอกันมาโดยตลอด
12.2.4 คูคา
บริษัทใหความสําคัญกับคูคา ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่มีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ดวยเหตุนี้ จึง
มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติกับคูคาอยางเปนธรรมและเสมอภาครวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน นอกจากนี้ ยังให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตนตามกรอบการแขงขันที่ดีในเชิงธุรกิจ และไมเอาเปรียบคูแขงดวยวิธีที่ไมชอบดวยกฎหมาย
12.2.5 ชุมชนและสังคม
บริษัทยึดถือนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งมีความมุงหวังใหชุมชนและองคกรอุตสาหกรรมสามารถ
อยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน จึงไดกําหนดกลยุทธดานกิจกรรมเพื่อสังคม 3 ดาน ดังนี้
1) ดานการศึก ษา บริษั ทมี นโยบายในการสนับสนุน ดา นการศึ กษาอย างยั่งยื น การมอบทุ นการศึ กษา
แบบตอเนื่อง การสนับสนุนกิจกรรม และการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
2) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการสรางอาชีพใหกับชุมชน
รวมถึงการจัดกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน กิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน รวมถึงสงเสริมการเลนกีฬา
3) ดานการมีสวนรวมกับภาคประชาชน การทํากิจกรรมสาธารณประโยชน และสนับสนุนกิจกรรม
สรางสรรคสังคม บริษัทจัดกิจกรรมใหประชาชนที่อยูใกลเคียงมีสวนรวม เพื่อสรางความเขาใจตอบริษัท
และสงเสริมความสัมพันธที่ดีกับชุมชน โดยจัดใหมีการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และรับฟงความเห็นของ
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ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปดบานใหชุมชนเขามาเยี่ยมชม เพื่อสรางความมั่นใจในการ
ดําเนินงานของบริษัท
12.2.6 ดานสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะพื้นที่และชุมชนใกลเคียงกับที่ตั้งโรงไฟฟา
โดยบริษัทไดเล็งเห็นถึงปญหาการเพิ่มขึ้นของขยะในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีปริมาณประมาณ 900 – 1,000 ตันตอวัน
และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดรวมมือกับภาครัฐและภาคชุมชนในการหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว ซึ่งบริษัทไดดําเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรจังหวัดระยอง โดยการแปลงขยะเปนพลังงาน
ไฟฟา และคาดวาโครงการดังกลาวจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณ 6 - 9 เมกะวัตต และกําจัดขยะมูลฝอยภายใน
พื้นที่ไดถึง 500 ตันตอวัน โดยฝุนละอองและกาซจากการเผาไหมจะไดรับการจัดการตามมาตรฐานสากลและไมเปน
ผลเสียตอชุมชนขางเคียง ทั้งนี้บริษัทคาดวาโครงการนี้จะเปนโครงการตนแบบของการมีสวนรวมระหวางภาครัฐและ
เอกชน ในรูปแบบของ Creating Shared Value (CSV) สําหรับพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ ตอไป
นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการจัดทําโครงการเพื่อลดการปลอยมลภาวะที่เปนพิษสูสิ่งแวดลอม ทั้งการปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตของโรงงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการผลิตอยางสม่ําเสมอ
และมีการสรางสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ชุมชน รวมถึงการปลูกตนไมเปนแนวกันชนบริเวณพื้นที่โรงงาน เพื่อปดกั้นการ
แพรกระจายของมลภาวะ
12.3

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม

นอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจที่ใสใจดูแลและรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทยังมีการดําเนินการใน
ดานตางๆ เพื่อประโยชนโดยรวมตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ ตามแนวทางการบริหารความยั่งยืนของบริษัท
โดยมีตัวอยางการดําเนินการตางๆ ดังตอไปนี้
การปรับปรุงอาคารสํานักงานใหเปนอาคารสีเขียวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ด า นการประหยั ด พลั ง งานอย า งจริ ง จั ง โดยได อ อกแบบอาคารสํ า นั ก งานที่ ใ ส ใ จทุ ก
รายละเอียดที่สงผลตอประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานรูปแบบตางๆ การเลือกใชวัสดุอุปกรณที่ไมกอใหเกิดสารระเหยที่
เปนพิษ การจัดการกับของเสีย รวมทั้งการใชวัสดุที่มีสวนผสมจากการ Recycle ในสัดสวนที่พอเหมาะ ตลอดจนการ
ปองกันผลกระทบตอสุขภาพและความปลอดภัย ใหเปนสํานักงานสีเขียวและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสงผลใหบริษัทไดรับ
การรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประเภทการออกแบบพื้นที่ใชสอยในอาคาร
สํานักงาน (Commercial Interior) ในระดับ Platinum ซึ่งถือเปนระดับสูงสุดของ LEED-CI V.2009 และนับเปนรายแรก
ของไทยจากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) โดยสํานักงานกรุงเทพของบริษัท
ไดรับการยอมรับวาเปนสถานที่ที่เหมาะตอการทํางาน และสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานไดเปนอยางดี และสามารถ
ลดผลกระทบที่มีตอชุมชนและสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑมาตรฐานการประเมินของ LEED หรือ Leadership in Energy
and Environmental Design ซึ่งสงผลใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในการดูแลอาคารไดอยางยั่งยืน
การบริหารจัดการสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพสูการไดรับการรับรองมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในระดับ LEED Platinum คือบทพิสูจนของความใสใจในการดําเนินธุรกิจควบคูการดูแลสังคมและ
สิ่งแวดลอมของบริษัท และเปนตนแบบขององคกรประหยัดพลังงานที่พรอมจะเติบโตอยางยั่งยืน
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มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมประเภทการออกแบบ
พื้นที่พาณิชย (Commercial Interior) ในระดับ
Platinum ซึ่งถือเปนระดับสูงสุดของ
LEED-CI V.2009
โครงการพัฒนาระบบนิเวศปากคลองชากหมาก
บริษัทรวมกับกลุม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง ไดดําเนินโครงการพัฒนาปาชายเลนคลองชากหมาก ตําบลมาบ
ตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยทดลองนําตนโกงกางมาปลูกในบริเวณปากคลองชากหมาก เมื่อเดือนสิงหาคม
2550 โดยประโยชนของปาชายเลนสามารถใชเปนดานกันตะกอนจากธรรมชาติ ที่มักเปนสาเหตุใหน้ําที่ไหลลงสูทะเลมีสี
ขุนและดําในชวงฤดูฝน จากการทดลองดังกลาวพบวาตะกอนที่หมักหมมอยูบริเวณปากคลองชากหมาก สามารถเปน
อาหารหลอเลี้ยงตนโกงกางใหเจริญเติบโตไดดี และสงผลใหมีสัตวทะเลบางชนิด ไดแก ปูกามดาบ เขามาอาศัยอยูใน
บริเวณที่ปลูกปาชายเลน ซึ่งนับเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาระบบนิเวศทั้งพืช และสัตว สามารถอยูไดในพื้นที่ปากคลองชากหมาก
แหงนี้ เพื่อใหสังคม ชุมชนไววางใจ ยอมรับดวยการจัดการแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเหนือ
มาตรฐาน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บริษัทจึงไดจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปากคลองชากหมาก
อยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2550 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เพื่อมุงพัฒนาใหระบบนิเวศบริเวณปากคลองชากหมากมีความอุดม
สมบูรณ และมีการดูแลอยางตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของชุมชน และเยาวชนในทองถิ่น
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โครงการดานการศึกษา
บริษัทรวมกับกลุม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง สนับสนุนดานการศึกษาแกนักเรียนและโรงเรียนในเขต
พื้นที่จังหวัดระยองอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบาน
ฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง และเทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา โดยไดมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” กําหนดขึ้นเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกเยาวชนผูมีความวิริยะอุตสาหะใน
การเลาเรียนจนมีผลการเรียนเปนอันดับ 1 ตลอดจนชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของ
การรวมพัฒนาการศึกษาของประเทศ และ “โครงการทุนการศึกษาตอเนื่อง เพื่อสรางโอกาสทางการศึกษา” กําหนดขึ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชน และชวยแบงเบาภาระของผูปกครอง รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของการรวมพัฒนา
การศึกษาของประเทศ
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ได ร ว มกั บ กลุ ม ปตท. มอบ ”ทุ น สนั บ สนุ น โครงการโรงเรี ย น” เนื่ อ งจากเล็ ง เห็ น ว า
สภาพแวดลอมในการเรียนที่ดี ตลอดจนความพรอมของบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม
การเรียนรูใหกับนักเรียน จึงไดสนับสนุนงบประมาณใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมือง
บานฉาง เทศบาลตําบลบานฉาง และเทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา สําหรับใชในการจัดหา ปรับปรุง และพัฒนาโรงเรียน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ตอไป
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โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต
โรงพยาบาลมาบตาพุดเปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีพื้นที่
รับผิดชอบ 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 132,752 คน เปนประชากรตามทะเบียนราษฎร
จํานวน 54,712 คน คิดเปนรอยละ 41.21 และเปนประชากรแฝงจํานวน 78,040 คน คิดเปนรอยละ 58.79 ซึ่งประชากรใน
เขตรับผิดชอบใชสิทธิการรักษาในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนจํานวนมาก จึงทําใหรายรับของโรงพยาบาล
นอยกวาที่ควรจะเปน
บริษัทจึงรวมกับกลุม ปตท. ในพื้น ที่จังหวัดระยอง สนับสนุนโรงพยาบาลมาบตาพุด เพื่อพัฒนาและจัดหา
อุปกรณทางการแพทยและครุภัณฑ เพื่อใหมีมาตรฐานและเพียงพอตอการรับบริการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้งเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุดใหมีศักยภาพตามโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง และเพิ่มจํานวนบุคลากรใหมี
ปริมาณเพียงพอที่จะใหบริการกับประชาชน รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย โดยมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 5 ป ระหวาง ป 2557 – 2561
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โครงการเปดบานตอนรับชุมชนประจําป 2557
บริ ษั ท ได จั ด กิ จ กรรมเป ด บ า นให ค ณะกรรมการชุ ม ชนเข า เยี่ ย มชม และรั บ ทราบข อ มู ล ในการดํ า เนิ น งาน
กระบวนการผลิต มาตรการดานความปลอดภัย การตรวจติดตาม และประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งกิจกรรม
ดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางความเขาใจ และความเชื่อมั่นในโครงการตางๆ ของบริษัท
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