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หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท ซินเนอร์ เจติค ออโต้ เพอร์ ฟอร์ มานซ์ จากัด มีหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจซึง่ ผู้บริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทจะต้ องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในฐานะตัวแทนของบริ ษัท ดังนี ้
1. ผู้ถอื หุ้น

บริ ษัทจะดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างผลการดาเนินงานที่ดี
และการเจริ ญเติบโตที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ูถือหุ้นในระยะยาว รวมทั ้งดาเนินการ
เปิ ดเผยข้ อมูลด้ วยความโปร่ งใสและเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม แล ะให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับ
พนักงานทุกคน และพยายามสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานที่มคี วามรู้ ความสามารถสูงให้ คงอยู่กับบริ ษัท
เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั ้งยังได้ กาหนดแนวทางในการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ รวมทั ้งปลูกฝั งให้
พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ อง เช่น การห้ ามใช้ ข้อมูลภายใน
อย่างเคร่ งครัด เป็ นต้ น

3. คู่ ค้า

บริ ษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้ ค่คู ้ าแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือก
คู่ค้าด้ วยความยุติธรรมภายใต้ หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริ ษัท นอกจากนีบริ้ ษัท
ยังได้ จดั ทารู ปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ค่สู ญ
ั ญาทุกฝ่ าย และจัดให้ มีระบบติดตาม
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ มกี ารปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้ วน และป้องกันการทุจริ ตและ
ประพฤติมชิ อบในทุกขั ้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริ ษัทซื ้อสินค้ าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการ
ค้ า ตลอดจนปฏิบตั ิตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่ งครัด

4. ลูกค้ า

บริ ษัทรับผิดชอบต่อลูกค้ าโดยการรั กษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและบริ การ รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าให้ ครบถ้ วนและครอบคลุมให้ มากที่สดุ เพื่อมุง่ เน้ นการสร้ าง
ความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าในระยะยาว นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ บริ การหลังการขาย ตลอดจนให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ องเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การของบริ ษัท รวมทังยั
้ งจัดให้ มชี อ่ งทางให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทสามารถแจ้ ง
ปัญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริ ษัทจะได้ ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาเกี่ ยวกับสินค้ าและ
บริ การของบริ ษัทได้ อย่างรวดเร็ ว

5. เจ้ าหนี ้

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มตี อ่ เจ้ าหนี ้เป็ นสาคัญ รวมทั ้ง การชาระคืนเงินต้ น
ดอกเบี ้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ ยวข้ อง
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6. คู่ แข่ ง

บริ ษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั ้งสนับสนุน
และส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม

7. สังคมและส่วนรวม

บริ ษัทใส่ใจและให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มี
ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท และส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจติ สานึกและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม รวมทังจั
้ ดให้ มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทพยายามเข้ าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ น
การสร้ างและรักษาไว้ ซงึ่ สิ่งแวดล้ อมและสังคม

หลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจนี ้ให้ มผี ลใช้ บงั คับตั ้งแต่วันที่9 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้ นไป

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