
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด  



 

 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทมีนโยบายประกอบกิจการด้วยความดแูลใส่ใจตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  อย่างมี
คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภบิาลเป็นเคร่ืองก ากับให้การด าเนินกิจกรรมตา่ง  ๆเป็นไปด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริต  โปร่งใสและยุติธรรม  โดยบริษัทได้ก าหนดน โยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (Corporate Social 
Responsibilities) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุง่เน้นการท าธุรกิจอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน โดยไมมี่นโยบายที่จะกระท าการใดอนัเป็น
การได้มาซึง่การได้เปรียบคู่แขง่ในการท าธุรกิจโดยมิชอบ เชน่ การบดิเบอืนข้อมลูทางธุรกิจซึง่จะท าให้ลกูค้าหรือคู่ค้าเข้าใจผิด
ในสาระส าคญั เพ่ือให้ได้เปรียบคู่แขง่ที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกันกับบริษัทและได้มาซึง่ลกูค้ารายนัน้ หรือการแสวงหาข้อมลู
ที่เป็นความลบัของคู่แขง่ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม เชน่ การจา่ยสินจ้างให้กับพนกังานของคู่แขง่ หรือ
พยายามที่จะท าลายช่ือเสียงของคู่แขง่ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มลูความจริง อีกทัง้ บริษัทมีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริมและปลกูจิตใต้ส านกึให้แก่บคุลากรของบริษัทในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

นอกจากนี ้บริษัทยังเคารพตอ่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทมีนโยบายให้บคุลากรปฏบิตัิตาม
กฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาท ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย เป็นต้น 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากับดแูลกิจการ และปฏบิตัิ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบั
บญัชาในแตล่ะหนว่ยงานให้มีความชดัเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางการปฏบิตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 
ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏบิตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ย่างสม ่าเสมอ 



 

 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่เข้าขา่ยการทจุริต
คอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท โดยแจ้งตอ่ผู้ บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่  รวมทัง้บคุคลที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. กรรมการและผู้บริหารต้องปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่างในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีหน้าทีใ่นการให้การ
ส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือสื่อสารไปยังพนกังานและผู้ ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตา่ง  ๆเพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ธุรกิจ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ ทีก่ระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบยีบที่บริษัทก าหนดไว้ และอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทจดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทให้มีความ
เข้าใจในการปฏบิตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และส่งเสริมด้านคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ความ
รับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7. บริษัทสนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบคุคลอ่ืนที่ต้องปฏบิตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท รายงานการละเมิด
นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหนง่ การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏบิตัิงาน และการก าหนดคา่ตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ  เพ่ือ
ป้องกันการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกันให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

9. เพ่ือความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูกับการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ ให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทต้องปฏบิตัิด้วยความระมดัระวัง และตรวจสอบให้แนช่ดั 

9.1. การให้ มอบหรือรับของก านลั และการเลีย้งรับรอง จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย  
เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 

9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง
มัน่ใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักล่าวไมไ่ด้เป็นการอ าพรางการติดสินบน 



 

 

9.3. ในการด าเนินกิจการ การติดตอ่ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอ่ืน  ๆกับหนว่ยงานภาครัฐ
หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  
พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไมใ่ห้หรือรับสินบนในทกุขัน้ตอนของการด าเนินกิจการ 

ทัง้นี ้บริษัทจะแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือขา่ยของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน่เม่ือมีโอกาส 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏบิตัิตอ่ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องไมว่่าจะเป็น
พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ ค านงึถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เทา่
เทยีมกัน ไมล่ะเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไมเ่ลือกปฏบิตัิไมว่่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ  
การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนษุยชน เชน่ การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง
การปฏบิตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และชอ่งทางในการร้องเรียน
ส าหรับผู้ ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตส านกึให้บคุลากรของบริษัทปฏบิตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏบิตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏบิตัิตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่
จะชว่ยเพ่ิมมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 
ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิ ดงันี ้

1. เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏบิตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน เง่ือนไขการจ้างงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้
กระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม รวมถึงการก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจดัให้ มีการ
พิจารณาปรับขึน้คา่ตอบแทนพนกังานทกุปี ตามผลการปฏบิตัิงานของพนกังานทกุคนอย่างเทา่เทยีม เป็นธรรม 
รวมถึงการพิจารณาโบนสัสิน้ปี การจา่ยเบีย้เลีย้ง และคา่ล่วงเวลา ให้แก่พนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรม 

3. ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท (In-house Training) และส่งบคุลากรเข้า
ร่วมสมัมนา/ฝึกอบรมภายนอกอยู่เป็นประจ า เชน่ ฝึกอบรมการซอ่มบ ารุงรถยนต์กับบริษัท โตโยต้า  มอเตอร์  
ประเทศไทย จ ากัด เพ่ือเป็นการพฒันาความสามารถในการท างาน 



 

 

4. จดัให้มีสวัสดิการด้านตา่งๆ ส าหรับพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด  เชน่  ประกันสงัคม  เป็นต้น  รวมถึง
สวัสดิการอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เชน่ ประกันสขุภาพ ประกันอบุตัิเหตุ  เงินชว่ยเหลือตา่งๆ  
ส่วนลดคา่ซอ่มรถของพนกังาน เป็นต้น 

5. จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัท 

6. จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานประจ าของบริษัท โดยบริษัทจะจา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพให้กับพนกังานที่สมคัรใจเข้าเป็นสมาชิกกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

7. จดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอบุตัิเหตใุน
การท างาน รวมถึงการฝึกอบรมเพ่ือรับมือเหตกุารณ์ไมค่าดคิด เชน่ เหตเุพลิงไหม้ โดยมีการฝึกซ้อมหนีไฟเป็น
ประจ าทกุปี 

5. ความรับผดิชอบต่อลูกค้า 

เน่ืองจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริการ บริษัทจงึให้ความส าคญักับคณุภาพการ
ให้บริการทัง้ก่อนและหลงัการขาย โดยบริษัทจะยึดมัน่การปฏบิตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์สจุริต และเอาใจใส่ใน
การให้บริการตา่งๆ ตอ่ลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้าและรักษาความสมัพนัธ์กับลกูค้าได้อย่างตอ่เน่ือง
ยาวนาน นอกจากนี ้บริษัทเล็งเหน็ความส าคญัของการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสินค้าและบริการและยึดมัน่ในการตลาด
ที่เป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกับสินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่
บดิเบอืน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูที่ถูกต้องและเพียงพอในการตดัสินใจ 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือไมใ่ห้การด าเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทได้เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ซอ่มบ ารุงตา่งๆ เชน่ สีรถ ยางรถ อะไหล่ น า้มนัเคร่ือง เป็นต้น ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม จงึมีนโยบายในการให้ความชว่ยเหลือและพฒันาสงัคม โดยให้
การสนบัสนนุทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เชน่ การร่วมเป็นเจ้าภาพจดังานพิธีกรรมทางศาสนา และด้านสาธารณประโยชน์
อ่ืนๆ เชน่ จดักิจกรรมบริจาคโลหติแกส่ภากาชาดไทยเป็นประจ าทกุปี 



 

 

ทัง้นี ้นอกเหนือจากการก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบิตัิแล้วนัน้ บริษัทยังให้
ความส าคญัในทางปฏบิตัิส าหรับการรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ในกระบวนการท างานหลกัของกิจการ (CSR in Process) และ
การจดัตัง้โครงการ การบริจาค หรือกิจกรรมอ่ืน  ๆเพ่ือสงัคม (CSR after Process) 

CSR in Process 

บริษัทมีความตัง้ใจมาอย่างตอ่เน่ืองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขบัข่ีอย่างปลอดภยั โดยบริษัทได้มีการจดัอบรมขบัข่ี
ปลอดภยัให้แก่ลกูค้า และ/หรือพนกังานของลกูค้า เพ่ือเพ่ิมพนูทกัษะ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้มารยาทในการขบัรถ
บนท้องถนนมากยิ่งขึน้ รวมถึงรักษามาตรฐานในการตรวจสภาพรถยนต์หลงัการซอ่มบ ารุงและก่อนส่งมอบให้ลกูค้า โดย
ทมีงานซอ่มบ ารุงมิได้เป็นผู้ ตรวจสภาพรถยนต์เอง เพ่ือให้ทมีงานตรวจสภาพรถยนต์สามารถด าเนินการตรวจสภาพรถตาม
เกณฑ์มาตรฐานได้อย่างเต็มที ่ทัง้นี ้เพ่ือให้ลกูค้าเกิดความมัน่ใจว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน 

CSR after Process 

นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติที่ค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมแล้ว บริษัทยังจดั และ  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ  เชน่ กิจกรรมบริจาคโลหติแก่สภากาชาดไทย เป็นประจ าทกุปี เป็นต้น 

 

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่ันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

 

 

(นาวาอากาศตรีฐิติ นาครทรรพ) 

ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากัด  

 

 


