บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

10.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1

นโยบายภาพรวม

จำกวิสยั ทัศน์ ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้ นกำรเป็ นโรงไฟฟ้ ำพลังงำนสะอำดต้นแบบที่มคี วำมรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม สังคม และผูถ้ อื หุน้ กลุ่มบริษทั ฯ จึงมุง่ มันด
่ ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเป็ นธรรมต่อคูค่ ำ้ และผูท้ ่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องทำงธุรกิจ ให้ควำมสำคัญและคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ทำให้กลุ่มบริษัทฯ
สำมำรถดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมันคงและยั
่
งยื
่ น กลุ่มบริษทั ฯ จึงได้กำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริม
ให้คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ใช้เป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั งิ ำนทีช่ ดั เจนและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
10.2

การดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคม

10.2.1 การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรมและโปร่งใส
กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้ มันที
่ ่จ ะ
แข่งขันทำงกำรค้ำตำมหลักจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสมอภำค
กัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตำมทีข่ ดั ขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของ
คู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรเรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตทำงกำรค้ำ เป็ นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้
เคำรพต่อสิทธิในทรัพ ย์สิน ทำงปั ญญำของผู้อ่ืน โดยกลุ่ม บริษัทฯ มีนโยบำยให้บุค ลำกรปฏิบ ัติตำมกฎหมำยหรือ
ข้อกำหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ อำทิ กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิถู์ กต้องตำมกฎหมำย เป็ น
ต้น อีกทัง้ กลุ่มบริษัทฯ มีโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมและปลูกจิตใต้สำนึกให้แก่บุค ลำกรของกลุ่ม บริษัทฯ ในทุก
ระดับชัน้ ให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
10.2.2 การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรบริหำรกิจกำรบนพืน้ ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมันในหลั
่
กกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ย วข้องกับกำรป้ องกัน และต่อ ต้ำ นกำรทุจ ริตคอร์รปั ชัน่ กำรให้หรือรับ สิน บนกับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือภำคเอกชน โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มกี ำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับบัญชำในแต่ละหน่ วยงำนให้มคี วำมชัดเจน เพื่อให้มกี ำรถ่วงดุลอำนำจและมี
ควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้แก่
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม ดังนี้
1)

ห้ำ มมิใ ห้ก รรมกำร ผู้บ ริห ำรและพนั ก งำนของกลุ่ ม บริษัท ฯ ด ำเนิ น กำรหรือ ยอมรับ กำรทุ จ ริต
คอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และให้ม ี
กำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเปลีย่ นแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย

2)

คณะกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯมีหน้ำทีต่ อ้ งรำยงำนให้กลุ่มบริษทั ฯ ทรำบถึง
กำรกระทำทีเ่ ข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มบริษทั ฯโดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำ หรือ
บุคคลทีร่ บั ผิดชอบ และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำงๆ

3)

กลุ่มบริษทั ฯ จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้
บุคคลทีใ่ ห้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่

4)

คณะกรรมกำร และผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ และมีหน้ำทีใ่ นกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพื่ อ
สื่อสำรไปยังพนักงำนและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและ
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มำตรกำรต่ ำงๆ เพื่อ ให้เ หมำะสมกับ กำรเปลี่ย นแปลงของสภำพธุ รกิจ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ และ
ข้อกำหนดของกฎหมำย
5)

ผู้ท่กี ระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชันจะต้
่
องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบที่กลุ่มบริษทั ฯ
กำหนดไว้ และอำจได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย

6)

กลุ่มบริษทั ฯ จัดให้มกี ำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของ
กลุ่มบริษทั ฯ ให้มคี วำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และส่งเสริม
ด้ำนคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ำทีข่ องตน

7)

กลุ่มบริษทั ฯ สนับสนุนให้ค่สู ญ
ั ญำ คู่คำ้ หรือบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับ กลุ่มบริษทั ฯ
รำยงำนกำรละเมิดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันของกลุ
่
่มบริษทั ฯ

8)

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ
อย่ำงเป็ นธรรมและเพีย งพอ เพื่อป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันภำยในองค์
่
ก ร และเป็ นกำรสร้ำ ง
หลักประกันให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ

9)

เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องทีม่ คี วำมเสีย่ งสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชันในเรื
่
่อ ง
ดังต่อไปนี้ ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ดิ ว้ ยควำมระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชดั
9.1)

กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม
กฎหมำย เป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำทีเ่ หมำะสม

9.2)

กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุ นต้อ งเป็ นไปอย่ำ งโปร่งใส และถูกต้องตำม
กฎหมำย โดยต้องมันใจว่
่ ำกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุ นดังกล่ำวไม่ได้ เป็ น
กำรอำพรำงกำรติดสินบน

9.3)

ในกำรด ำเนิ น กิจ กำร กำรติด ต่ อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรด ำเนิ น กำรอื่น ๆ กับ
หน่ ว ยงำนภำครัฐ หรือ เอกชนจะต้อ งเป็ น ไปอย่ ำ งโปร่ ง ใส และถู ก ต้อ งตำมกฎหมำย
นอกจำกนี้ กรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของกลุ่มบริษทั ฯ จะต้องไม่ให้
หรือรับสินบนในทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินกิจกำร

10.2.3 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบตั ติ ่อผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องไม่
ว่ำจะเป็ นพนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุ ษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำค
และเสรีภำพที่เท่ำเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของเชื้อชำติ สัญชำติ
ศำสนำ ภำษำ สีผวิ เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้มกี ำรดูแลไม่ให้ธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั ฯเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น กำรใช้แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ
เป็ นต้น นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ส่งเสริมให้มกี ำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุ ษยชน โดยจัดให้ม ี
ส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนสำหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั
เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯและดำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร
ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กลุ่มบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรของกลุ่มบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมหลักสิทธิมนุษยชน
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10.2.4 การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อัน
เป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของ
กลุ่มบริษทั ฯ ในอนำคต ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1)

เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยแรงงำน

2)

จัดให้มกี ระบวนกำรจ้ำงงำน และเงือ่ นไขกำรจ้ำงงำนทีเ่ ป็ นธรรม รวมถึงกำรกำหนดค่ำตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนทีเ่ ป็ นธรรม

3)

ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มกี ำรอบรม สัมมนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วม
สัมมนำ และฝึ กอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของ
บุคลำกร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร

4)

จัดให้มสี วัสดิกำรด้ำนต่ำงๆ สำหรับพนักงำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และ
นอกเหนือจำกทีก่ ฎหมำยกำหนด เช่น ประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือประเภท
ต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บุตร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้น

5)

จัดให้มบี ริกำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บุคลำกรทุกระดับชัน้ ของกลุ่มบริษทั ฯโดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ควำมเสีย่ งตำมระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล

6)

ดำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงปลอดภัย และมีสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนทีด่ ี โดยจัดให้
มีมำตรกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจติ สำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึง
จัดกำรฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขอนำมัยทีด่ ี และดูแลสถำนทีท่ ำงำนให้ถูกสุ ขลักษณะ มี
ควำมปลอดภัยอยู่เสมอและมีนโยบำยให้โรงไฟฟ้ ำของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งได้รบั รองมำตรฐำนสำกล
ในเรือ่ งระบบกำรจัดกำรชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (TIS 18001 และ OHSAS 18001)

7)

เปิ ดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ น
ธรรมหรือกำรกระทำที่ไ ม่ถูกต้องในกลุ่ม บริษัทฯรวมถึงให้กำรคุ้ม ครองพนักงำนที่รำยงำนเรื่อง
ดังกล่ำว

มำตรฐำนและกำรรับรองกำรปฏิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรมและมีควำมรับผิดชอบต่อพนักงำนในด้ำนต่ำงๆ
1) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภำพ : รำงวัลโรงงำนสีขำว

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง OHSAS 18001 : 2007

หน้ำที่ 164

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรดีเด่นด้ำนควำมปลอดภัย

รูปภำพ : รำงวัลสำนักงำนสีเขียว Green Office ระดับดี

อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ปี 2562 ระดับจังหวัด

2) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ่อพลอย

รูปภำพ : รำงวัลโรงงำนสีขำว

3) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

หน้ำที่ 165

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : รำงวัลโรงงำนสีขำว

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำยำเสพติด
ในสถำนประกอบกิจกำร

รูปภำพ : รำงวัลสถำนประกอบกำร ปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็ นสุข

4) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดตานี

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

หน้ำที่ 166

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : รำงวัลโรงงำนทัวไทยต้
่
ำนภัยยำเสพติด

5) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ้านบึง

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001 : 2007

6) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาว์เวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดน้าพอง

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

หน้ำที่ 167

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : รำงวัลกำรบริหำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ระดับเหรียญทอง

7) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำ
ยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร

รูปภำพ : รำงวัลควำมปลอดภัยของสถำนประกอบกิจกำร
กลุ่มเสีย่ งขนำดกลำงและขนำดย่อม ระดับทอง

หน้ำที่ 168

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : รำงวัล โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย

รูปภำพ : รำงวัลสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด

8) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าขยะชุมชนขอนแก่น

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

9) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

หน้ำที่ 169

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรป้ องกันและ

รูปภำพ : รำงวัลโรงงำนสีขำว

แก้ไขปั ญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร

10) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดสิ รินธร

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015 / OHSAS 18001:2007

รูปภำพ : รำงวัลควำมปลอดภัยของสถำนประกอบ

รูปภำพ : รำงวัลโรงงำนทัวไทยต้
่
ำนภัยยำเสพติด

กิจกำรกลุ่มเสีย่ งขนำดกลำงและขนำดย่อม ระดับทอง

หน้ำที่ 170

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

11) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเถิ น

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง มอก. 18001:2015
/ OHSAS 18001:2007

รูปภำพ : รำงวัลสถำนประกอบกำร ปลอดโรค
ปลอดภัย กำยใจเป็ นสุข

10.2.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
กลุ่มบริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนำบริกำรเพื่อควำมพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ำและยึดมันในกำรปฏิ
่
บตั ิ
ต่อลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์ และเอำใจใส่ลูกค้ำเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัวของกลุ่มบริษทั ฯดังนี้
1)

กลุ่มบริษทั ฯ คำนึงถึงคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษทั ฯซึ่งนอกเหนือจำก
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรกำรบริกำรทีม่ คี ุณภำพแล้ว กลุ่มบริษทั ฯ ยังใส่ใจในกำรจัดกำรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภัยเพือ่ ให้ลูกค้ำได้รบั บริกำรทีม่ คี ุณภำพและประสิทธิภำพมำกทีส่ ุด

2)

กลุ่มบริษทั ฯ ยึดมันในกำรตลำดที
่
่เป็ นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรดำเนินกำรให้ลู กค้ำได้รบั ข้อมูล
เกีย่ วกับบริกำรของกลุ่มบริษทั ฯ ทีถ่ ูกต้อง ไม่บดิ เบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ำ
มีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและเพียงพอในกำรตัดสินใจ

3)

กลุ่มบริษทั ฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำ และมุ่งมันที
่ จ่ ะให้ลูกค้ำได้รบั บริกำรทีม่ คี ุณภำพและ
มีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยในระดับสำกล และตำมที่
กฎหมำยกำหนด รวมถึงมีกำรพัฒนำและปรับปรุงพัฒนำบริกำรอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมมันใจ
่
ในคุณภำพ มำตรฐำน และควำมปลอดภัยของบริกำรของกลุ่มบริษทั ฯ

4)

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มรี ะบบลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเรื่อง
ร้อ งเรีย นเกี่ย วกับ คุ ณ ภำพของบริก ำรอย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพผ่ำ นช่อ งทำงต่ ำ งๆ เพื่อ ให้ส ำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

5)

กลุ่มบริษทั ฯ จะรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็ นควำมลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ ในทำงที่ม ิ
ชอบ

6)

กลุ่มบริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำ และระหว่ำงลูกค้ำกับ
กลุ่มบริษทั ฯ ให้ยงยื
ั่ น

7)

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยให้โรงไฟฟ้ ำของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งได้รบั รองมำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ (ISO 9001) ดังนี้

หน้ำที่ 171

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

1) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

2) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

3) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดตานี

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

หน้ำที่ 172

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

4) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ้านบึง

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

5) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาว์เวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดน้าพอง

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

6) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

หน้ำที่ 173

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

7) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าขยะชุมชนขอนแก่ น

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

8) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001: 2015

9) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดสิ รินธร

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

หน้ำที่ 174

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

10) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเถิ น

รูปภำพ : มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 9001 : 2015

10.2.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
กลุ่มบริษทั ฯ ได้กำหนดกลยุทธ์กำรดำเนินธุรกิจและอุดมกำรณ์กำรปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหำรและพนักงำน
โดยมุ่งเน้นกำรแปรเปลี่ยนของเสีย หรือขยะจำกชุมชนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกำรรับซื้อสิง่ ของเหลือใช้ หรือวัสดุ
เหลือทำงกำรเกษตร เช่น ซังข้ำวโพด ต้นข้ำวโพด เปลือกข้ำวโพด ใบอ้อย ชำนอ้อย เหง้ำมั นสำปะหลัง เปลือกไม้ท่ี
ลอกทิง้ จำกขบวนกำรผลิตวัตถุดบิ เยื่อกระดำษ ทะลำยปำล์มทีเ่ หลือทิง้ จำกขบวนกำรผลิตน้ ำมันปำล์ม ซังข้ำว ขีเ้ ลื้อย
ขยะชุมชน นำมำใช้เป็ นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดบิ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ ำ อันเป็ นกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรผลิต ไฟฟ้ ำให้แก่
กลุ่มบริษทั ฯ และส่งเสริมโอกำสในกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ รวมถึงกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ชีวติ และควำมเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ต่อเกษตรกรในชุมชน
กลุ่ ม บริษัท ฯ ให้ค วำมสำคัญ ต่ อ ควำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในกำรดูแ ลรัก ษำสิ่ง แวดล้อ มโดยกลุ่ ม บริษัท ฯ
ดำเนินกำรและควบคุม ให้กำรดำเนินงำนของกลุ่ม บริษัทฯมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำ
สิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงจัดหำและติดตัง้ ระบบรักษำสิง่ แวดล้อมต่ำงๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรดูแลรักษำ
และหลีกเลีย่ งกำรทำลำยสิง่ แวดล้อม โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1)

มีกำรออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ให้สำมำรถควบคุมมลพิษ และ/หรือ
ลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรือ่ งน้ำเสีย ฝุ่น ก๊ำซ รวมทัง้ ของเสียต่ำงๆ

2)

กำหนดผูม้ หี น้ำที่รบั ผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรผลิต ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเกินกว่ำทีม่ ำตรฐำนกำหนดไว้ และต้องควบคุมกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สงู สุด

3)

มีนโยบำยในกำรลดกำรเกิดขยะหรือของเสีย และให้ควำมร่วมมือในกำรกำจัดขยะหรือของเสียด้วย
วิธกี ำรทีถ่ ูกต้อง

4)

มีก ำรประเมิน ควำมเสี่ย งและผลกระทบในเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิ่ง แวดล้อ ม สุ ข ภำพ และควำม
ปลอดภัยก่อนทีจ่ ะมีกำรลงทุนหรือร่วมทุนในกิจกำรใดๆ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้ดำเนินกิจกำรภำยใต้
แนวคิดกำรใส่ใจและรักษำสิง่ แวดล้อม

5)

มีแนวปฏิบ ัติในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ วัสดุ หรือ อุป กรณ์ ต่ำงๆ อย่ำงมีป ระสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผล
หน้ำที่ 175

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

6)

มีม ำตรกำรด้ำ นกำรอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยำกรธรรมชำติ เช่ น นโยบำย 3R (Reduce, Reuse/Recycle,
Replenish)

7)

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยให้โรงไฟฟ้ ำของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งได้รบั รองมำตรฐำนระบบกำรจั ดกำร
สิง่ แวดล้อม (ISO 14001)

รูปภำพ: กำรตรวจสอบคุณภำพเครือ่ งจักรเพือ่ ควบคุมและลดมลพิษ

รูปภำพ: กำรเก็บตัวอย่ำงเพือ่ ตรวจวัดคุณภำพสิง่ แวดล้อม

มำตรฐำนและกำรรับรองด้ำนกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2015 และ มำตรฐำน“รำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียว
Green Industry” จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมของกลุ่มบริษทั ฯ มีดงั นี้
1) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเกาะขนุน

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015

รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

2) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 :2015 รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

3) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดตานี

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015

รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

4) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ้านบึง

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 :2015

รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

5) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาว์เวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดน้าพอง

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015 รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

6) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015 รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

7) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าขยะชุมชนขอนแก่น

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015

รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

หน้ำที่ 178

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ: รำงวัลโรงงำนทีม่ กี ำรจัดกำรของเสียภำยในโรงงำนตำมหลัง 3Rs

8) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015 รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3

9) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดสิ รินธร

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015 รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 3
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บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

10) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเถิ น

รูปภำพ: มำตรฐำนกำรรับรอง ISO 14001 : 2015

รูปภำพ: รำงวัล Green Industry อุตสำหกรรมสีเขียวระดับที่ 2

8) กำรออกแบบโรงงำนผลิตกระแสไฟฟ้ ำของโรงไฟฟ้ ำของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งใช้ระบบกำรหมุนเวียนน้ ำทีใ่ ช้
ในกำรผลิตไอน้ ำในหม้อต้มน้ำเพื่อผลิตอน้ ำ (Boiler) หลังจำกทีน่ ำไอน้ ำไปหมุนกังหันไอน้ ำ (Turbine) แล้ว
มีกระบวนกำรทำให้ไอน้ำทีผ่ ำ่ นกำรใช้หมุนกังหันไอน้ำไปแล้ว มำทำกำรควบแน่นให้กลำยเป็ นน้ำ แล้วหมุน
กลับ มำใช้เ ติม กลับ เข้ำ ไปสู่ห ม้อ ต้ม ใหม่ หมุน เวีย นเช่น นี้ ไ ปเรื่อ ยๆ ท ำให้ป ระหยัด ปริม ำณน้ ำ ที่ใ ช้ใ น
กระบวนกำรผลิต
9) โรงไฟฟ้ ำของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งได้ออกแบบให้นำลมร้อนทีผ่ ่ำนกระบวนกำรผลิตไอน้ ำใน Boiler (หม้อ
ต้มน้ ำ) มำแล้วก่อนปล่อยออกสู่บรรยำกำศมำใช้ประโยชน์ในกำรอุ่นน้ ำให้รอ้ นก่อนป้ อนเข้ำหม้อต้มน้ ำโดย
ใช้ชุ ด Economizer และน ำมำใช้ใ นกำรอุ่ น อำกำศก่ อ นป้ อ นเข้ำ ไปใช้ใ นกำรเผำไหม้ใ นห้อ งเผำไหม้
(Combustion) โดยใช้ชุด Air Pre-Heater ถือเป็ นกำรอนุ รกั ษ์พลังงำนและทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใช้ใน
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำได้มำก
10) โรงไฟฟ้ ำขยะของกลุ่มบริษัทฯ ทุกแห่งทำกำรบำบัดน้ ำชะขยะ ซึ่งมีสดี ำเข้ม มีควำมปนเปื้ อน และมีค่ำ
BOD สูงมำก จนกลำยเป็ นน้ ำใสและนำไปใช้ในขบวนกำรผลิตของโรงไฟฟ้ ำโดยไม่มกี ำรปล่อยทิ้งออกสู่
ภำยนอกโรงไฟฟ้ ำแต่อย่ำงใด นอกจำกเป็ นกำรรักษำสิง่ แวดล้อมแล้วยังเป็ นกำรประหยัดน้ ำทีจ่ ะต้องหำซือ้
มำใช้ในขบวนกำรผลิตอีกด้วย
11) โรงไฟฟ้ ำชีวมวลของกลุ่มบริษทั ฯ ทุกแห่งได้ออกแบบระบบให้นำลมร้อนก่อนทิง้ ออกทำงปล่องวนกลับเข้ำ
มำอบแห้งเชื้อเพลิงก่อนเผำไหม้ อีกทัง้ ยังใช้เป็ นอำกำศสำหรับควบคุมกำรเผำไหม้ภำยในห้องเผำไหม้
(Combustion) ท ำให้เ ชื้อ เพลิง มีค่ำ ควำมร้อ นสูง ขึ้น กำรเผำไหม้ม ีป ระสิท ธิภ ำพมำกขึ้น และประหยัด
เชือ้ เพลิง อีกทัง้ ยังเป็ นกำรลดปริมำณลมร้อนทีป่ ล่อยสู่บรรยำกำศด้วย
นอกจำกนี้ โรงไฟฟ้ ำชีวมวลของกลุ่มบริษทั ฯ ได้นำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร เช่น เปลือกไม้ ทะลำยปำล์ม
แกลบ ฟำงข้ำวและเปลือกข้ำวโพด เป็ นต้น ไปใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ และโรงไฟฟ้ ำขยะซึง่ ใช้
ขยะชุมชนเป็ นเชือ้ เพลิงในกระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ กระบวนกำรผลิตดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยกำจัดของเสียและดูแล
รักษำสิง่ แวดล้อม และทดแทนกำรใช้พลังงำนจำกถ่ำนหินหรือน้ ำมันซึ่งเป็ นทรัพยำกรที่ใช้แล้วหมดไปและก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิง่ แวดล้อม
10.2.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือและพัฒนำ
สังคม ดังนี้
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1)

กลุ่มบริษทั ฯ มีนโยบำยสนับสนุ นและให้ควำมช่วยเหลือทีเ่ หมำะสมกับสังคมและชุมชุน โดยเฉพำะ
ชุมชนทีอ่ ยูร่ อบสถำนประกอบกำรของกลุ่มบริษทั ฯ

2)

กลุ่มบริษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ชุมชนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในกำรให้ขอ้ คิดเห็นสำหรับโครงกำร
ต่ำงๆทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมทัง้ กำรเสนอควำมคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่ำงๆทีเ่ ป็ นผลมำ
จำกกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ

3)

กลุ่มบริษทั ฯ ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนหรือข้อตกลงระดับสำกลในเรื่องต่ำงๆที่
จัดทำขึน้ เพือ่ ช่วยป้ องกันหรือลดผลกระทบด้ำนสิง่ แวดล้อม

4)

กลุ่ ม บริษัท ฯ ให้ค วำมส ำคัญ กับ กำรตอบสนองต่ อ เหตุ ก ำรณ์ ท่ีม ีผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนสัง คมและ
สิง่ แวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

5)

กลุ่มบริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ มีจติ สำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและ
สังคม

6)

กลุ่มบริษทั ฯ มีกำรกำหนดกำรอบรมด้ำนสิง่ แวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยให้แก่พนักงำน
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรับรูแ้ ละเข้ำใจในบทบำทหน้ำทีต่ ่อกำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม อำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัยในองค์กร ได้แก่
• หลักสูตร Interpretation ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
Requirement
• หลักสูตร Internal Audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

รูปภำพ: กำรอบรมหลักสูตร ISO Requirement และ Internal Audit

•
•
•
•
•

หลักสูตร การดาเนินงานตามประมวลหลักการปฏิบตั ิการด้านสิ่งแวดล้อม (CoP)
หลักสูตร ควำมปลอดภัยพืน้ ฐำน
หลักสูตร ควำมปลอดภัยตำมควำมเสีย่ ง
หลักสูตร การฝึ กอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น
หลักสูตร การซ้อมอพยพหนีไฟ

รูปภำพ: กำรอบรมหลักสูตรกำรฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น และกำรซ้อมอพยพหนีไฟ
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7)

กลุ่มบริษทั ฯ จัดเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประสำนงำนชุมชนออกร่ว มกิจกรรมกับทำงรำชกำร องค์กรเอกชน
และภำคประชำชน ในกำรพัฒ นำชุ ม ชน ดูแ ลผู้สูง อำยุ สนับ สนุ น ส่ ง เสริม เด็ก และเยำวชน และ
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกำสในชุมชน

8)

กลุม่ บริษทั ฯ กำหนดให้ทุกโรงไฟฟ้ ำของกลุ่มบริษทั ฯ เป็ นศูนย์กลำงกำรเรียนรูแ้ ละทีศ่ กึ ษำดูงำนของ
ชุมชน

รูปภำพ: กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำชุมชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง

10.2.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนิ นงานด้วยความรับผิ ดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสีย
กลุ่มบริษทั ฯ ตระหนักดีว่ำผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียมีบทบำทสำคัญในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจ จึงให้
ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภำยในและภำยนอกองค์กรรวมถึงผูถ้ อื หุน้ กลุ่มบริษทั ฯ
จึงได้กำหนดไว้เป็ นพันธกิจว่ำ “จะสร้ำงควำมมันคั
่ งและมั
่
นคงทำงธุ
่
รกิจ อย่ำงยังยื
่ นควบคู่กบั กำรมีควำมรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม สังคม และผูถ้ อื หุน้ ” กลุ่มบริษทั ฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผูม้ สี ่วนได้เสีย (Co-Creation)
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมทีส่ ร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงมูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับคว ำม
เจริญเติบโตของธุรกิจอย่ำงยังยื
่ น โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้
1)

วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำนอย่ำงละเอียด เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำไปสู่กำรค้นพบนวัตกรรม
ทำงธุรกิจ

2)

สร้ำงโอกำสในกำรคิคค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อควำมเจริญเติบโตควบคู่กบั กำรสร้ำงกำไรของธุรกิจ
อย่ำงยังยื
่ น

3)

กำรร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐบำลในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกำสและสังคม

4)

กลุ่มบริษทั ฯ ทำกำรวิจยั และพัฒนำ รูปแบบ และวิธกี ำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน รวมถึง
ประเภทของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในกำรผลิตเพื่อลดกำรพึง่ พิงกำรนำเข้ำเชือ้ เพลิงฟอสซิลจำกต่ำงประเทศ
โดยใช้ไม้ปลูกหรือพืชพลังงำนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในระบบเกษตรพันธสัญญำ (Contract
Farming) ซึง่ เป็ นกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศชำติ และรักษำ
สิง่ แวดล้อมและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก รวมถึงช่วยรัฐบำลในกำรแก้ไขปั ญหำเรื่องกำรเกิดไฟ
ไหม้ป่ำ อันเนื่องจำกกำรเผำวัสดุเหลือทิ้งในแปลงเกษตรของเกษตรกร ช่วยแก้ไขปั ญหำกำรปล่อย
ทีด่ นิ ให้รกร้ำงว่ำงเปล่ำ อีกทัง้ ยังเป็ นกำรแก้ปัญหำผลผลิตตกต่ำและรำคำของผลผลิตทำงกำรเกษตร
แบบดัง้ เดิม ตกต่ ำ ที่รฐั บำลจะต้องนำภำษีของประชำชนทัง้ ประเทศมำเป็ นงบประมำณอุดหนุ น
ช่วยเหลืออยู่เป็ นประจำทุกปี กำรสนับสนุ นดังกล่ำว นอกจำกจะเป็ นกำรสร้ำงควำมมันคงทำงด้
่
ำน
พลังงำนไฟฟ้ ำของชำติแล้ว ยังเป็ นกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจทัง้ ในระดับ จุลภำคและใน
ระดับมหภำค กำรรักษำสิง่ แวดล้อม และกำรสร้ำงคุณภำพชีวติ รวมถึงควำมเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องเกษตรกร
และประชำชนในชนบทไปพร้อมกัน

หน้ำที่ 182

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
กลุ่มบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงได้กำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ทม่ี คี วำม
รับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม มีกำรลงพืน้ ทีด่ ำเนินงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์ทำกำรสำรวจทัศนคติของชุมชนและกำร
จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสร้ำงให้ชุมชนมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ องค์กร สร้ำงกำรรับรู/้ กำรจดจำในกำรร่วมกิจกรรม และสร้ำงให้
ชุมชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ และสำมำรถอยูร่ ว่ มกันได้อย่ำงยังยื
่ น
จำกนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มบริษทั ฯ ได้ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรดำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
มำโดยตลอดและนำมำซึ่งควำมสำเร็จจนได้รบั รำงวัลต่ำงๆ อำทิรำงวัลโครงกำรส่งเสริมโรงงำนอุตสำหกรรมให้มคี วำม
รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่ำงยังยื
่ น่ (CSR-DIW) รำงวัล Green Industry รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อม และ
ประกำศนียบัตรอื่นๆ เช่น ประกำศนียบัตรกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เป็ นต้น
1) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเกาะขนุน
10.3

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2561

รูปภำพ: รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อมในสถำนประกอบกำร ประจำปี 2561

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2562

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563
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2) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโชคชัย

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2561

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2562

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563

3) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดตานี

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW for Beginner ประจำปี 2556

4) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ้านบึง

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2561 รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2562
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รูปภำพ: รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อม
ในสถำนประกอบกำร ประจำปี 2562

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563

5) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ เอเชีย เพาว์เวอร์ แพลนท์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดน้าพอง

รูปภำพ: รำงวัล CSR-DIW Award ประจำปี 2555

6) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่

รูปภำพ: รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อมในสถำนประกอบกำร ประจำปี 2561

7) บริ ษทั อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดสิ รินธร

รูปภำพ: รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อมในสถำนประกอบกำร ประจำปี 2560
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8) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดเถิ น

รูปภำพ: CSR-DIW for Beginner ประจำปี 2560

9) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดบ่อพลอย

รูปภำพ: รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อมในสถำนประกอบกำร ประจำปี 2562

10) บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จากัด : โรงไฟฟ้ าพลังงานสะอาดโพนทอง

รูปภำพ: รำงวัลธรรมำภิบำลด้ำนสิง่ แวดล้อมในสถำนประกอบกำร ประจำปี 2562

นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ฯ ยังได้จดั และเข้ำร่วมกิจกรรมกับชุมชนทีห่ ลำกหลำย พร้อมทัง้ ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน
สร้ำงอำชีพ ให้กบั ชุมชน และประเทศชำติโดยส่วนรวม ดังนี้

รูปภำพ : รูปกิจกรรมสำนเสวนำชุมชน กิจกรรมประชำคมหมูบ่ ำ้ น

หน้ำที่ 186

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : รูปกิจกรรมกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม

รูปภำพ :กำรทำกิจกรรมสนับสนุนกองทุนพัฒนำพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้ ำ

รูปภำพ : กำรทำกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรม

หน้ำที่ 187

บริษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จจ้ี ำกัด (มหำชน)

รูปภำพ : กำรทำกิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงงำนและกำรพัฒนำทักษะ

รูปภำพ : กำรทำกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำและเข้ำถึงเทคโนโลยี

รูปภำพ : กำรทำกิจกรรมด้ำนกำรสร้ำงรำยได้และส่งเสริมเศรษฐกิจ

รูปภำพ : กำรทำกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ
หน้ำที่ 188

