นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด

นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษัทมีนโยบายประกอบกิ จการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มสี ่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม อย่างมี
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็ นเครื่ องกากับให้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใสและยุติธรรม โดยบริ ษัทได้ กาหนดน โยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibilities) ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทมุง่ เน้ นการทาธุรกิจอย่างโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทกุ ขั ้นตอน โดยไม่มนี โยบายที่จะกระทาการใดอันเป็ น
การได้ มาซึง่ การได้ เปรี ยบคู่แข่งในการทาธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้ อมูลทางธุรกิ จซึง่ จะทาให้ ลกู ค้ าหรื อคู่ค้าเข้ าใจผิด
ในสาระสาคัญ เพื่อให้ ได้ เปรี ยบคู่แข่งที่ดาเนินธุรกิ จลักษณะเดียวกันกับบริ ษัทและได้ มาซึง่ ลูกค้ ารายนั ้น หรื อการแสวงหาข้ อมูล
ที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้ างให้ กับพนักงานของคู่แข่ง หรื อ
พยายามที่จะทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มูลความจริ ง อีกทั ้งบริ ษัทมีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สานึกให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทในทุกระดับชั ้นให้ เกิ ดความรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อนื่ โดยบริ ษัทมีนโยบายให้ บคุ ลากรปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อข้ อกาหนดเกี่ ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มลี ิขสิทธิ์ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย เป็ นต้ น
2.

การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทมีการบริ หารกิจการบนพื ้นฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักการการกากับดูแลกิจการ และปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อ
ภาคเอกชน โดยบริ ษัทได้ กาหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มกี ารแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับ
บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้ มคี วามชัดเจน เพื่อให้ มกี ารถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ดังนี ้
1.

ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทดาเนินการหรื อยอมรั บการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทั ้ง
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง และให้ มกี ารสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่างสม่าเสมอ

2.

กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท มีหน้ าที่ต้องรายงานให้ บริ ษัททราบถึงการกระทาที่เข้ าข่ายการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ความร่ วมมือในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ

3.

บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมทังบุ
้ คคลที่ให้ ความ
ร่ วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

4.

กรรมการและผู้บริ หารต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และมีหน้ าทีใ่ นการให้ การ
ส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ าย
รวมทั ้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย

5.

ผู้ทกี่ ระทาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้ และอาจ
ได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั ้นผิดกฎหมาย

6.

บริ ษัทจัดให้ มกี ารฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ความรู้ ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มคี วาม
เข้ าใจในการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่งเสริ มด้ านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ และภาระหน้ าที่ของตน

7.

บริ ษัทสนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอืน่ ที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท รายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท

8.

บริ ษัทมีนโยบายในการสรรหาหรื อการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท อย่างเป็ นธรรมและเพียงพอ เพื่อ
ป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท

9.

เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่ องที่มคี วามเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในเรื่ องดังต่อไปนีให้้
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั
9.1. การให้ มอบหรื อรับของกานัล และการเลี ้ยงรับรอง จะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย
เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณี นิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
9.2. การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ อง
มัน่ ใจว่าการให้ หรื อรั บเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอาพรางการติดสินบน

9.3. ในการดาเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดาเนินการอืน่ ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
หรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขั ้นตอนของการดาเนินกิจการ
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะแสดงเจตนารมณ์ โดยเข้ าร่ วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครื อข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ เมื่อมีโอกาส
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มสี ่วนเกี่ ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่เท่า
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั ้นพื ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มกี ารดูแลไม่ให้ ธุรกิ จของบริ ษัทเข้ าไปมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ มกี ารเฝ้าระวัง
การปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มกี ารมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรี ยน
สาหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิ ดจากการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทั ้งนี ้เพื่อให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ บริ ษัทได้ ดาเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้ านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
4.

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปัจจัยที่
จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริ ษัทในอนาคต
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

2.

จัดให้ มกี ระบวนการจ้ างงาน เงื่อนไขการจ้ างงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้
กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม โดยจัดให้ มีการ
พิจารณาปรับขึ ้นค่าตอบแทนพนักงานทุกปี ตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม
รวมถึงการพิจารณาโบนัสสิน้ ปี การจ่ายเบี ้ยเลี ้ยง และค่าล่วงเวลา ให้ แก่พนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม

3.

ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มกี ารฝึ กอบรมภายในบริ ษัท (In-house Training) และส่งบุคลากรเข้ า
ร่ วมสัมมนา/ฝึ กอบรมภายนอกอยู่เป็ นประจา เช่น ฝึ กอบรมการซ่อมบารุ งรถยนต์กับบริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์
ประเทศไทย จากัด เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในการทางาน

5.

4.

จัดให้ มสี วัสดิการด้ านต่างๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น รวมถึง
สวัสดิการอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ เงินช่วยเหลือต่างๆ
ส่วนลดค่าซ่อมรถของพนักงาน เป็ นต้ น

5.

จัดให้ มกี ารตรวจสุขภาพประจาปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชั ้นของบริ ษัท

6.

จัดตังกองทุ
้
นสารองเลีย้ งชีพให้ แก่พนักงานประจาของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยง
ชีพให้ กับพนักงานที่สมัครใจเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ

7.

จัดให้ มกี ารฝึ กอบรมพนักงานเกี่ ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุใน
การทางาน รวมถึงการฝึ กอบรมเพื่อรั บมือเหตุการณ์ ไม่คาดคิด เช่น เหตุเพลิงไหม้ โดยมีการฝึ กซ้ อมหนีไฟเป็ น
ประจาทุกปี

ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า

เนื่องจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ การ บริ ษัทจึงให้ ความสาคัญกับคุณภาพการ
ให้ บริ การทังก่
้ อนและหลังการขาย โดยบริ ษัทจะยึดมัน่ การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความรั บผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเอาใจใส่ใน
การให้ บริ การต่างๆ ต่อลูกค้ า เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ าและรั กษาความสัมพันธ์ กับลูกค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน นอกจากนี ้ บริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การและยึดมัน่ นใ การตลาด
ที่เป็ นธรรม โดยบริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินการให้ ลกู ค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การของบริ ษัทที่ถูกต้ อง ไม่
บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่ถูกต้ องและเพียงพอในการตัดสินใจ
6.

การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้อม

บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมเพื่อไม่ให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
โดยบริ ษัทได้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ ซอ่ มบารุ งต่างๆ เช่น สีรถ ยางรถ อะไหล่ น ้ามันเครื่ อง เป็ นต้ น ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้ าน
สิ่งแวดล้ อมตามที่กฎหมายกาหนด
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม

บริ ษัทตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยให้
การสนับสนุนทางด้ านศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การร่ วมเป็ นเจ้ าภาพจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา และด้ านสาธารณประโยชน์
อืน่ ๆ เช่น จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยเป็ นประจาทุกปี

ทั ้งนี ้นอกเหนือจากการกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิแล้ วนั ้น บริ ษัทยังให้
ความสาคัญในทางปฏิบตั ิสาหรั บการรับผิดชอบต่อสังคม ทั ้งในกระบวนการทางานหลักของกิจการ (CSR in Process) และ
การจัดตั ้งโครงการ การบริ จาค หรื อกิจกรรมอืน่ ๆ เพื่อสังคม (CSR after Process)
CSR in Process
บริ ษัทมีความตังใจมาอย่
้
างต่อเนื่องที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยบริ ษัทได้ มกี ารจัดอบรมขับขี่
ปลอดภัยให้ แก่ลกู ค้ า และ/หรื อพนักงานของลูกค้ า เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และเรี ยนรู้ มารยาทในการขับรถ
บนท้ องถนนมากยิ่งขึ ้น รวมถึงรักษามาตรฐานในการตรวจสภาพรถยนต์หลังการซ่อมบารุ งและก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า โดย
ทีมงานซ่อมบารุ งมิได้ เป็ นผู้ตรวจสภาพรถยนต์เอง เพื่อให้ ทมี งานตรวจสภาพรถยนต์สามารถดาเนินการตรวจสภาพรถตาม
เกณฑ์ มาตรฐานได้ อย่างเต็มที่ ทั ้งนี ้เพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความมัน่ ใจว่าจะได้ รับบริ การที่ได้ มาตรฐาน
CSR after Process
นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจปกติที่คานึงถึงความรั บผิดชอบต่อสังคมแล้ ว บริ ษัทยังจัด
และ เข้ าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ เช่น กิจกรรมบริ จาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย เป็ นประจาทุกปี เป็ นต้ น

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี ้มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป

(นาวาอากาศตรี ฐิติ นาครทรรพ)
ประธานกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด

