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นโยบายความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม 1
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จํ ากัด ตระหนัก ถึงความสํา คัญ ของการดํา เนินธุรกิ จ ให้ เติ บโตอย่า งยั'งยืนภายใต้ ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วน
ได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ'งแวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง' บริ ษัทหวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กนั ไปด้ วย ทังนี
E E บริษัทได้
จัดทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี E
1.

การประกอบกิจ การด้ วยความเป็ นธรรม
บริษัทมุ่งเน้ นที'จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื'อสัตย์สจุ ริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังE มัน' ที'จะแข่งขันทางการค้ า

ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามที'ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลที'ความเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า การเรียก รับ
และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที'ไม่สจุ ริตทางการค้ าในการจัดซื Eอสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี E บริ ษัทยังได้ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของผู้อนื' โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้ อกําหนดเกี'ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที'มีลขิ สิทธิLถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น อีกทังE บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูก
จิตใต้ สาํ นึกให้ แก่บคุ ลากรของบริษัทในทุกระดับชันให้
E เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
2.

การต่ อ ต้ านการทุจริต คอร์ ร ัป ชั:น
บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพื Eนฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน' ในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติ

ตามกฎหมายที'เกี' ย วข้ อ งกับ การป้ อ งกัน และต่อต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รัป ชั'น การให้ หรื อ รั บสิ นบนกับ เจ้ า หน้ า ที' ข องรั ฐ หรื อ
ภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าที'ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มีความชัดเจน เพื'อให้ มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี E บริษัทยังได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ดังนี E

1

ร่างขึ Eนตามแนวทาง CSR ของ SET
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1.

ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์ รัปชัน' ในทุกรูปแบบ
ทังE ทางตรงหรือทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที'เกี'ยวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน' นี Eอย่างสมํ'าเสมอ

2.

กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริษัท มีหน้ าที'ต้องรายงานให้ บริษัททราบถึงการกระทําที'เข้ าข่ายการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน' ที'เกี'ยวข้ องกับบริษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรือบุคคลที'รับผิดชอบ และให้ ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่าง ๆ

3.

บริษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที'แจ้ งเรื'องการทุจริ ตคอร์ รัปชั'น รวมทังบุ
E คคลที'ให้ ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์ รัปชัน'

4.

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั'น และมีหน้ าที'ในการให้ การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั'น เพื'อ
สื'อสารไปยังพนักงานและผู้ที'เกี'ยวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังE ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ เพือ' ให้ เหมาะสมกับการเปลีย' นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย

5.

ผู้ที'กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชั'นจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที'บริ ษัทกําหนดไว้ และ
อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
E ดกฎหมาย

6.

บริ ษัทจัดให้ มีก ารฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่ก รรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มี
ความเข้ าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั'น และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความ
ซื'อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าที'ของตน

7.

บริ ษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอื'นที'ต้องปฏิบตั ิหน้ าที'ที'เกี'ยวข้ องกับบริ ษัทรายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน' ของบริ ษัท

8.

บริ ษั ท มี น โยบายในการสรรห าหรื อ การคั ด เลื อ กบุ ค ลาก ร การเลื' อ นตํ า แหน่ ง การฝึ ก อบ รม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัทอย่างเป็ น
ธรรมและเพีย งพอ เพื'อป้ องกันการทุจ ริ ต คอร์ รัปชั'น ภายในองค์ ก ร และเป็ นการสร้ า งหลัก ประกัน ให้ แก่
พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท

9.

เพื'อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื'องทีม' ีความเสีย' งสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์ รัปชัน' ในเรื' องดังต่อไปนี E
ให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1.

การให้ มอบหรื อรั บ ของกํ า นัล และการเลียE งรั บ รองจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ า งโปร่ งใส ถูก ต้ อ งตาม
กฎหมาย เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าทีเ' หมาะสม

บริ ษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด
9.2.

การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูก ต้ องตามกฎหมาย
โดยต้ องมั' น ใจว่ า การให้ หรื อ รั บ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น ดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ เป็ นการ
อําพรางการติดสินบน

9.3.

ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอื'น ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี E กรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของการ
E
ดําเนินกิจการ

3.

การเคารพสิท ธิม นุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที'มีส่วนเกี'ย วข้ องไม่ว่าจะเป็ น

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที'เท่า
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั E Eนฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื' องของเชื Eอชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มกี ารดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ นเกี'ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี E บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวัง
การปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรียน
สําหรับผู้ทไี' ด้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังE นี E เพื'อให้ การเคารพสิทธิ ม นุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทได้ ดําเนินการสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
4.

การปฏิบ ัต ติ ่ อ แรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยที'

จะช่วยเพิ'มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยัง' ยืนของบริ ษัทในอนาคต
ทังนี
E E บริษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี E
1.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน

2.

จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื'อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานที'เป็ นธรรม
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3.

ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่วมสัมมนา
และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที'เกี'ยวข้ องเพื'อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝั งทัศนคติที'ดี มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร

4.

จัดให้ มี สวัส ดิก ารด้ า นต่ า ง ๆ สํา หรับพนัก งานตามที'ก ฎหมายกํ า หนด เช่ น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจากที'กฎหมายกําหนด เช่น กองทุนสํารองเลี Eยงชีพ และ ประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้
เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น

5.

จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันE ของบริษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสีย' ง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล

6.

ดําเนินการให้ พนัก งานปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัย ในสถานที'ทํางานที'ดี โดยจัด ให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ กอบรม และส่งเสริ ม ให้ พ นัก งานมี สุข อนามัย ที' ดี และดูแ ลสถานที' ทํา งานให้ ถ ูก สุข ลัก ษณะ มี ค วาม
ปลอดภัยอยู่เสมอ

7.

เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี'ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการ
กระทําที'ไม่ถกู ต้ องในบริษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที'รายงานเรื'องดังกล่าว

5.

ความรับ ผิด ชอบต่ อ ลูก ค้ า
บริ ษัทมุ่งมัน' ที'จะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพื'อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของ

ลูกค้ าและยึดมัน' ในการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ ความซื'อสัตย์ และเอาใจใส่ลกู ค้ าเสมือนเป็ นบุคคลในครอบครัว
ของบริษัท ดังนี E
1.

บริษัทมุ่งมัน' ที'จะจัดหาสินค้ าและบริ การที'มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้ า การ
จัดส่งที' ถูกต้ องและทันเวลา ปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื'อนไขต่างๆ ที'มีต่อลูกค้ าอย่างโปร่ งใสและ
เท่าเทียมกัน พร้ อมกับการเอาใจใส่กบั ความต้ องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้ าในแต่ละอุตสาหกรรม

2.

บริ ษัทยึดมัน' ในการตลาดที'เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกี'ยวกับสินค้ า
และบริ การของบริ ษัทที'ถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรื อโฆษณาเกินจริง เพื'อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที'ถกู ต้ อง
และเพียงพอในการตัดสินใจ

3.

จัดให้ มีกระบวนการที'ลกู ค้ าสามารถแจ้ งถึงปั ญหาของการนําสินค้ าไปใช้ หรือการให้ บริ การที'ไม่เหมาะสม
ผ่านทาง Email หรื อ website เพื' อที'บริ ษั ทจะได้ ป้องกัน/แก้ ไขปั ญ หาให้ กับลูก ค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และ
เหมาะสม รวมทังนํ
E าข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงสินค้ าและการให้ บริการดังกล่าวต่อไป
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4.

บริษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที'มิชอบ

5.

บริ ษัทจัด ให้ มีกิ จกรรมต่าง ๆ เพื'อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทให้
ยัง' ยืน

6.

การดูแ ลรัก ษาสิ:งแวดล้ อ ม
บริษัทให้ ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง' แวดล้ อมโดยบริษัทดําเนินการและควบคุมให้

การดําเนินธุรกิจไม่ก่อผลกระทบต่อสังคมและชุมชนที'อยูร่ อบข้ าง ให้ ความสําคัญกับนโยบายการดูแลสิง' แวดล้ อม สังคมและ
ชุมชน และส่งเสริมให้ พนักงานทุกคน รู้จักใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้ วสั ดุ
สํานักงานสิ Eนเปลืองต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า เช่น การใช้ กระดาษรียสู (Re-used) การเปิ ด-ปิ ดเครื'องไฟฟ้า เครื'องปรับอากาศระหว่าง
ช่วงพักและการปฏิบตั ิตามกฎหมายที'เกี'ยวข้ องกับการดูแลรักษาสิง' แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี E

บริษัทฯ ยังดําเนินกิจการบนพื Eนฐานของระบบการจัดการป่ าไม้ อย่างยัง' ยืน Forest Stewardship

Council หรือ FSC ซึง' คํานึงถึงการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพื'อก่อให้ เกิดประโยชน์ ในด้ านเศรษฐกิจ, สังคม และ
สิง' แวดล้ อม ได้ อย่างสมดุล ทังนี
E E บริษัทฯ ได้ ปฎิบตั ิตามข้ อกําหนดของมาตรฐาน FSC-CoC หรื อ Chain of Custody โดยเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมในการคัดเลือกแหล่งวัตถุดบิ , การควบคุมกระบวนการผลิต, การขนส่ง และการจัดจําหน่าย จนกระทัง' สินค้ าถึงมือ
ลูกค้ า

เพื'อสร้ างความมัน' ใจให้ กบั สินค้ าต่างๆ

ไม่ได้ มาจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง' แวดล้ อมและ สามารถ

สืบค้ นแหล่งที'มาของไม้ จากป่ าต้ นกําเนิดนันเป็
E นแหล่งทีไ' ด้ รับการควบคุม หรื อ มีการบริ หารจัดการอย่างรับผิดชอบทาง
ระบบนิเวศวิทยาเท่านันE
7.

การร่ ว มพัฒนาชุม ชนหรือ สังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยมี

นโยบายที' บริษัทได้ ให้ การสนับสนุนในส่วนของ ภาครัฐของชุมชนโดยรอบและใกล้เคียง เช่น การนํารถนํ Eาดับเพลิงของบริษัทใน
การช่วยฉีดพรมนํ Eา เพื'อป้องกันฝุ่ นทีเ' กิดจากการทําถนน ซึง' เป็ นกิจกรรมของหน่วยราชการ บริจาคคอมพิวเตอร์ ให้ โรงเรี ยนและ
สนับสนุนกิจกรรมด้ านศาสนา สนับสนุนกิจกรรมเด็กนักเรี ยนและผู้สงู อายุ เป็ นต้ น ตามโอกาสสมควร เป็ นต้ น นอกจากนี E ใน
การรับสมัค รงานของบริ ษัท จะให้ ค วามสํา คัญ แก่ผ้ ูที'มีภูมิลํา เนาในบริ เวณใกล้ เคีย ง ทังE นี E เพื'อสร้ า งงานให้ แก่ ท้องถิ' นและ
สนับสนุนผู้ที'อยู่ในบริ เวณใกล้เคียงอันจะนํามาซึง' รายได้ และความเจริ ญทางธุรกิจในชุมชนนันE รวมทังตอบสนองต่
E
อเหตุการณ์
ที'มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ'งแวดล้ อมอันเนื'องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
อีกทังE บริษัทยังได้ สง่ เสริมให้ พนักงานของบริษัทมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง' แวดล้ อมและสังคมด้ วย
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8.
การมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ:งได้ จ ากการดําเนิน งานที:ม ีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สังคม สิ:งแวดล้ อ ม
และผู้ม สี ่ ว นได้ เ สีย
บริ ษัท ได้ มีการสนับสนุนการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที'สร้ างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง' แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง' ยืน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี Eมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั E วนั ที' 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นต้ นไป

(นายอภิสทิ ธิL รุจิเกียรติกาํ จร)
ประธานกรรมการบริษัท
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