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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  
 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการแบบยั่งยืน และค านึงถึงความรับผิดชอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การท างาน
ของบริษัทฯ มิได้มุ่งเน้นความส าเร็จทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยในการท างาน 
และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังน้ี 
 

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) หรือ GENCO มีนโยบายด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยความตระหนักและให้ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะท างานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบ
สานความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ โดยมีหลักการก าหนด
ไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 8 ประการ ดังนี ้
 (1)    การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีและเป็นผู้น าด้านการจัดการ
กากของเสียอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปฎิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม รวมถึงการกระท าการใดๆ ทีไ่ม่
เป็นการละเมิดหรือรดิรอนสิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี มีการก าหนดแนวทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดอัีนเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 (2)    การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ต่อต้านการคอรัปช่ันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้
มีการสอบทานการปฎิบัติงาน ระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจะให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 (3) การเคารพสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน จึงก าหนดให้พนักงานทุกคน
มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ภายใต้
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และกฎหมายแรงงาน โดยไม่
เลือกปฏิบัติว่าพนักงานผู้นั้นจะมีต าแหน่ง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ ชนช้ัน หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง
กันแต่อย่างใด  บริษัทฯ ปฎิบัติตามข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานกับสมาคม องค์กร
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับระหว่างประเทศ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทั้งไม่มีการจ้าง
แรงงานต่างด้าวท่ีผิดกฎหมาย  
 (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  บริษัทฯ มีการก ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมของไทย มีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวขอ้งกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  สร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความปลอดภัย
ส าหรับพนักงาน และแขกผู้มาเยี่ยมชม ให้ปลอดจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ 
 (5)       ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นความ
เป็นธรรมทั้งในด้านราคาและคุณภาพการให้บริการ และความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการท า 
 
สัญญา มีความจริงใจต่อการจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน หรือการบริการ  เพือ่คงไวซ้ึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกบัลูกค้า  
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 (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการปฎิบัติตาม
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดส่งรายงานให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการจัดอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ภายในองค์กร เพื่อสรา้งจิตส านึกของพนักงานและผู้ปฏิบตัิงาน เพือ่ให้เกิดความตระหนักและร่วมจดัการลดความเสี่ยงใน
ด้านดังกล่าวภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด 
  (7)       การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
สถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม สังคม และยินดีมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวติของชุมชนให้ดี
ขึ้น พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมท างานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน   
 (8) การมีนวัตกรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน อย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดลอ้ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
ของผู้อื่น 
 

10.2 การด าเนินงาน 
 (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริตและเป็น
ธรรม ภายใต้กรอบของกฏหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  มีมาตรการก ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง เคารพสิทธิและความ
เสมอภาคของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ตลอดจนชุมชนสังคมโดยรอบ 
รวมถึงการปฎิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่อง“การก ากับดูแลกิจการ” 
ภายใต้หัวข้อ“การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และหัวข้อ“จริยธรรมทางธุรกิจ” 
 
 (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการ
มีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะกระบวนการทีเ่กี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ภายในองค์กร รวมถึงการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม    จึงได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งประกอบไปด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฎิบัติงาน
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  รวมไปถึงมาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และขั้นตอน
การสอบสวนและการลงโทษ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Anti-Corruption Policy) 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระท าการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ท้ังที่เป็นตัวเงิน 
หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฎิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด   
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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• คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 
ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

• กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 
ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก าหนดของกฎหมาย 

 
แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

• ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด าเนินการ หรือยอมรับ หรือให้การสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม  โดยครอบคลมุถึงบริษัทย่อย และก าหนด  ให้
มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนให้มีการ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  

• ในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได ้

• การใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการปฎิบัติตามสญัญา
ทางธุรกิจสามารถกระท าได้ แตต่้องใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผลสามารถตรวจสอบได้ 

• ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล ต้องกระท าในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้อง
เป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มี
ใบรับรอง หรือเช่ือถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ  

• ในการใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดย
เงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และช่ือเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การ
เบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบ
บริษัทฯ  

• หากพบเห็นการกระท าเข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ท่ีมีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรง
และทางอ้อม  ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  

 
มาตรการการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
               บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องส าคัญที่จะด าเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฎิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย/ระเบียบปฎิบัติของบริษัท
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ฯ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายต่างๆอย่างจริงจัง  และได้ก าหนดแนวปฎิบัติในการพิจารณาและสอบสวน
เรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
               เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม  มีการปฎิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทฯได้จัดใหม้ช่ีองทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ  หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฎิบัติของพนักงานของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการท าผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต 
การปฎิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ โดยผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียน
สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมสง่รายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้  
  กรรมการผู้จดัการ 
  บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน)  
              เลขท่ี 447 ถนนบอนด์สตรีท ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
               โทรศัพท์ :  0-2502-0900 ตอ่ 666 
             แฟกซ์ :   0-2502-0929 
 

               โดยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยค าหรือข้อมูลใดๆ ด้วยความ
สุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้าย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดหรือต่อบริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม
จากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบัติงาน เลิก
จ้าง หรือการอื่นใดท่ีมีลักษณะเป็นการปฎบิัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทัง้นี้ถ้ามีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ  
 ทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และการรายงานต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผย
เท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงผู้ที่
ร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริง  
 
ขั้นตอนการสอบสวนและการลงโทษ 

• เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและ 
 กลั่นกรองข้อมูล  
• หากภายหลังจากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานท่ีมี มีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าผู้ 
 ที่ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจรติคอร์รัปชัน่จริง บริษัทฯ จะใหส้ิทธิผูถู้กกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหา  
 และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพสิูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเตมิที่แสดงให้เห็นว่าตนเอง 
 ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการกระท าอนัทุจริตคอรร์ัปชัน่ 
• หากผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการทุจริตคอรร์ัปช่ันจริง จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม 

 ระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
• คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให ้

 คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ 
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 อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมและสามารถควบคุม ก ากับ
ดูแล และพัฒนาความเจริญเติบโตของแต่ละสายธุรกิจซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความชัดเจน
ต่อการตรวจสอบและติดตามประเมินผล และจากการประเมินผลการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  ไม่พบกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กรแต่
อย่างใด 
 

 (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงความเสมอ
ภาพ เสรีภาพของบุคคลที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฎิบัติไม่ว่าจะในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ชนช้ัน อายุ และการศึกษา โดย
มีแนวทางปฎิบัติ อาทิ การดูแลพนักงานโดยก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมด้าน
การอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกาย ดูแลความปลอดภัยในการท างาน และความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระท าที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทั้งพนักงาน 
ลกูค้า คู่ค้า หากมกีารถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ เป็นต้น 
 

 (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 เช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วในหัวข้อ “การเคารพสิทธิมนุษยชน” บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยก าหนด
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมสอดคล้องกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบตามกลไกราคาตลาดแรงงาน โดยค านึงถึงหลักการจูงใจ
ให้พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างเต็มความรู้ความสามารถ  การจัดสวัสดิการแก่พนักงานในด้านต่างๆ  มีการส่งเสริม
ด้านการอบรมเสริมความรู้ การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพร่างกายโดยการตรวจร่างกายประจ าปี ดูแลความปลอดภัยในการ
ท างาน และความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน การดูแลสอดส่องกรณีการกระท าที่ไม่เป็นธรรม และบริษัทฯ ยังได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการควบคุมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ
จากบริษัทฯ ให้มีความเป็นธรรมและเหมาะสม 
 

 (5)      ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ จึงแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการให้บริการด้วยคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยมีความเป็นธรรมทั้งใน
ด้านราคาและความซื่อสัตย์สุจริตในการเจรจาและการท าสัญญา มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  โดย
ทางบริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการก าจัดกากของเสียที่โรงงานเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าบริษัทฯ 
ด าเนินการภายใต้มาตรฐานและความปลอดภัยจริง   นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รักษาข้อมูลความลับของลูกค้า โดยไม่น าขอ้มูล
ของลูกค้าเปิดเผย หรือน าไปใช้หาผลประโยชน์อ่ืนๆ  
 

 (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม   
 บริษัทฯ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม มอก.& OHSAS 18001 เพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน    มีการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
และจัดส่งรายงานให้หน่วยงานก ากับดูแล ทุก 6 เดือน ตามระยะเวลาที่ก าหนด  มีการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้นอันเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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  นอกจากการดูแลขั้นตอนการด าเนินงานแลว้ บริษัทฯยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลกูต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นทีส่ี
เขียว อันเป็นแนวทางในการลดภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการจัดงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ท่ีศูนย์บริการบ าบัดกาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การตระหนักถึงการท างานอย่างปลอดภัย ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพตามระบบ
มาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ ขององค์กร 
 

  (7)      การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม    
  บริษัทฯ สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ มีการออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน “ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่” โดยจัดที่วัดหนองแฟบ, ศูนย์อภิบาล
ผู้สูงอายุวัดมาบชลูด และมัสยิดนุรุ้ลฮิดายะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง  มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียง อาทิ งานวันเด็กแห่งชาติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อันจะน าไปสู่
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม  
 
 (8) การมีนวัตกรรม  
  แม้ในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ แต่บริษัทฯ มีความตั้งใจในการพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ  ที่จะ
เพิ่มศักยภาพการด าเนินงาน อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ จะไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 
 
10.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ไม่ม ี
 
10.4 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดโครงการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ใกล้เคียงศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และศูนย์บริการก าจัดกาก
อุตสาหกรรม (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดการของเสียอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ พอสรุปได้ดังนี ้  
 
โครงการกิจกรรม CSR เพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม “เจนโก้ รักษท์ะเล” 

 



 
 

 
61 

  
เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้จัดกจิกรรม CSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “เจนโก้ รักษ์ทะเล”  

ซึง่เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ณ บรเิวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิก
โยธนิ อ าเภอสตัหีบ จังหวัดชลบุรี โดยผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกปะการงั 
ปล่อยปลาฉลาม สู่ทอ้งทะเลเพือ่ช่วยรักษาระบบนิเวศ และอนรุักษ์ธรรมชาติในท้องทะเลให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึ้น
ตลอดไป 
 

 
 
โครงการกิจกรรม CSR คืนก าไรสู่สังคมมอบ “ตู้คัดกรองอุณหภูมิ รุ่น GENBOX20” แก่กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
สาธารณะประโยชน ์
 
 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2563 บริษัทฯ ไดม้อบ “ตู้คัดกรองอุณหภูม ิ รุ่น GENBOX20” จ านวน 1 ตู้ ให้แก่
กรุงเทพมหานคร เพื่อสาธารณะประโยชนส์ู้วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นตู้ส าหรับตดิตั้งบริเวณทางเข้าอาคารเพื่อ
ท าการตรวจสอบอุณหภูมเิบื้องต้นว่าเกิดจากค่าที่ก าหนดไว้หรือไม ่ หากพบว่าอุณหภูมสิูงเกินจะมสีัญญาณเตือนพร้อมไฟ
กระพริบสีแดงท่ีหน้าตู้  นอกจากมีการตรวจวัดอณุหภูมิแล้วภายในตู้ยังมีระบบพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อโรค ระบบพ่นแอลกฮอล์ล้าง
มือ ระบบกล้องวงจรปิดบันทึกการเดินเข้าออกไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ตรวจสอบภายหลัง ณ บริเวณอาคารไอราวตัพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวนัส าคัญร่วมกับสังคม และชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
 บริษัทฯ จัดกิจกรรมในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ให้แก่สังคมและชุมชนใกล้เคียง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติประจ าปี 2563 ให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) ณ โรงเรียนวัดแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, กิจกรรมวันเด็กให้แก่ชุมชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี ณ เทศบาลต าบลหินกอง ต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวมถึงการสนับสนุน
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) ซึ่งจัดขึ้นที่ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุด จังหวัดระยอง  
  

 

 
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจ าปี 2563 
 ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) ไดจ้ดักิจกรรมร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน “ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที”่ โดยจดัทีว่ัดหนองแฟบ, ศนูย์อภิบาลผู้สูงอายุวดัมาบชลดู และมสัยิดนรุุ้ลฮิดายะห์ อ าเภอเมอืง จังหวัดระยอง  
 

 

 
โครงการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดตั้งข้ึนเพื่อด าเนินธุรกจิหลักด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ตามด้วยการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ผู้ถือหุ้นประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ตามล าดบั ท าให้บริษัทฯ ร่วมสนบัสนุนและส่งเสรมิการจัดกจิกรรมร่วมกับ
หนว่ยงานราชการที่เกีย่วข้องด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม  ดงันี ้
 
โครงการอบรมเร่ือง “พระราชบัญญัติโรงงานฉบับใหม่ (2562) ส่งผลกับผู้ประกอบกิจการอย่างไร”  
 เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทมุธานี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เห็นความส าคญัใน
การพฒันาองค์ความรู้เกีย่วกับกฎหมาย และข้อบังคับตา่งๆ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ได้จัดการอบรมเรื่อง 
“พระราชบัญญัติโรงงานฉบบัใหม ่ (พ.ศ. 2562) ส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการอย่างไร”  ณ  ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรมทินิดี 
แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ต าบลบางกะดี อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและ
ข้อบงัคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัตโิรงงานฉบับใหม ่(พ.ศ. 2562) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วม
การบรรยายการให้บริการของบรษิัทฯ อย่างครบวงจร และจดันิทรรศการให้แกผู่ป้ระกอบกิจการโรงงานเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ทีด่ีกับส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีต่อไป 
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โครงการอบรมเร่ือง “ความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ระบบป้องกันและระงบัอัคคีภัย 
ในโรงงาน” รุ่นที่ 1 และ 2 
 เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 และวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดเ้ห็นความส าคญัในการพัฒนาองค์ความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายข้อบังคับตา่งๆ และความปลอดภัยในโรงงาน
อุตสาหกรรมให้แกผู่้ประกอบกิจการโรงงาน ได้จดัการอบรมเรื่อง “ความรู้ด้านกฎหมายโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ระบบ
ป้องกันและระงับอัคคภีัยในโรงงาน” รุ่นที ่ 1 และ 2 ณ ห้อง Cashmere Grand Ballroom โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ 
อ าเภอบางใหญ่ จงัหวัดนนทบุร ี เพือ่เสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจกฎหมายและข้อบงัคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระราชบญัญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ตลอดจนความรู้ด้านระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนีไ้ด้มี
ตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วมการบรรยายการให้บริการของบริษัทฯ อย่างครบวงจร และจัดนิทรรศการให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานเพื่อสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีต่อไป 
 
 

 
 
โครงการอบรม เร่ือง “การให้ความรู ้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพ่ือส่งก าจัด” 
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน ร่วมกับส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้เห็นความส าคัญในการให้ความรู้แนวทางการรวบรวม
และจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งก าจัด ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้จัดการอบรมเรื่อง “การให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและ
จัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งก าจัด” ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรวบรวมและ
จัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งก าจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วมการบรรยายแนว
ทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งก าจัดอย่างถูกต้อง รวมถึงจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป 
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โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี 2563 

เนื่องด้วยกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจ าปี 2563 โดยมอบหมายให้ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ด าเนินการให้ค าปรึกษาและประเมินผลการด าเนินการเพื่อจัดระดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับการให้บริการ และประกอบกิจการจัดการของเสียให้เป็นมาตรฐานการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโรงงานผู้รับบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสียอุตสาหกรรมและ
สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงาน
จัดการกากอุตสาหกรรม รวมถึงใบประกาศนียบัตร ประจ าปี 2563  ดังนี ้

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด า เลขทะเบียนโรงงาน  3-101-2/38 ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง” ประกอบกิจกรรม : ปรับคุณภาพของเสียรวม (บ าบัดน ้าเสียรวม
ส าหรับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) 

• ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรมแสมด า เลขทะเบียนโรงงาน  3-101-1/47 ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการ
กากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทองแดง” ประกอบกิจกรรม : ปรับคุณภาพของเสียรวม (บ าบัดน ้าเสียรวม
ส าหรับน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม) 

• ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  เลขทะเบียนโรงงาน 3-105-14/47 รบ 
ได้รับมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” ประกอบกิจกรรม : ฝังกลบสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย  
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โครงการ“ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนยบ์ริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศนูย์วิจัยและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี  
 โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าที่ใช้บริการบ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการ
บ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม ในส่วนระบบบ าบัดน ้าเสีย ระบบการปรับเสถียรหรือระบบการท าให้เป็นก้อนแข็ง 
และระบบการฝังกลบของเสียอันตราย และของเสียไม่อันตราย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจในการใช้
บริการ ตลอดจนสามารถตรวจประเมินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายได้ก าหนดไว ้
 

 

 
 
โครงการ“ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนยบ์ริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) 
 โครงการ “ศูนย์สานสัมพันธ์” ศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) เป็นโครงการที่ให้ลูกค้าท่ีใช้บริการ
บ าบัดและก าจัดของเสียอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด) 
เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการบ าบัดและก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรม  ในส่วนระบบเช้ือเพลิงผสม  (Fuel Blending System)  และระบบผลิตเช้ือเพลิงผสมจากของเสียไม่
อันตราย (Solid Recovered Fuel System : SRF) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ 
ตลอดจนสามารถตรวจประเมินการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ได้ก าหนดไว้ 
 



 
 

 
66 

 

 
 
 
 กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งให้การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นน าในการบริหารและจัดการของเสีย
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคูไ่ปกับคุณภาพท่ีดีของสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


