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12. ความรับผิดชอบตอสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
กลุมบริษัทกําหนดวิสัยทัศนในการดําเนินธุรกิจในเชิงของภาพรวมที่จะมีการขยายตัวและเติบโตไปพรอมกันทั้ง
กลุมบริษัทใหสามารถเกื้อหนุนกันได ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม
และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ทุกฝาย เพื่อใหสามารถเติบโตในธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และไดมีการวางกรอบนโยบายความรับผิดชอบ
ตอสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรวาเปนทรัพยากรอันมีคาที่สุดซึ่งจะนําพาใหธุรกิจของบริษัทสามารถ
เติบโตไดอยางมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรมโดยแบงเปน 3 สวน คือ
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยยึดหลักความเทาเทียมในการปฏิบัติตอพนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ไมใชแรงงานเด็ก หรือการใช
แรงงานบังคับ เปนตน รวมถึงการเคารพในเสรีภาพของพนักงานในการเจรจาตอรอง และการรวมกลุมจัดตั้งองคกร
ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัทกําหนด ทั้งนี้ บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความเห็นและเปดชองทางในการรองเรียนในกรณีที่เกิดปญหาการละเมิดสิทธิอยางเหมาะสม
- การใหความคุมครองสภาพการทํางานของลูกจาง
โดยกําหนดนโยบายใหความเปนธรรมในการปฏิบัติตอลูกจาง อาทิเชน การจายคาตอบแทนอยางเปนธรรม การ
กําหนดวันหยุดของพนักงาน การปฏิบัติตามและลงโทษทางวินัย การคุมครองแรงงานสตรีที่มีครรภ ไปจนถึงการ
จัดใหมีสวัสดิการและหลักประกันตางๆ แกพนักงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
- การคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
โดยสงเสริมการจัดใหมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี โดยจัดทําระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน รัดกุม และเลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย นอกจากนี้
บริษัทยังมีการวิเคราะหความเสี่ยงดานความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและหามาตรการควบคุมและปองกัน พรอมกับ
สื่อสารกับพนักงานใหเขาใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
การจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทใหความสําคัญและคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหเทียบเทามาตรฐานสากล เพื่อใหทุกกระบวนการ
ของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยไดกําหนดนโยบายจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งในดาน
การลดและปองกันมลภาวะ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และการปฏิบัติอยางมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
โดยปลูกฝงจิตสํานึกในการรับผิดชอบดูแลสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานในทุกระดับ และใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม
เจตนารมณของกฎหมายและกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริ ษัท ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การปฏิ บั ติที่ เป น ธรรมตอ ผูเ กี่ ย วข อ งทุ กฝ า ย โดยไดกํ า หนดคู มื อ จริ ย ธรรมสํ า หรั บ
พนักงานและผูบริหารเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายและใหความรวมมือกับเจาหนาที่
ของรัฐ สนับสนุนการแขงขันอยางโปรงใสและเปนธรรม และสงเสริมการเคารพสิทธิในทรัพยสิน
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบตอคูคา ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา
บริษัทใหความสําคัญตอการปฏิบัติตอคูคา ผูถือหุน เจาหนี้ ลูกคา อยางเปนธรรมและดวยความรับผิดชอบ โดย
ไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และไดวางแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- ความรับผิดชอบตอคูคา
บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไขตางๆ ตอคูคา ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรมและ
ตั้งอยูบนพื้นฐานของกาไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย และไมเรียก ไมรับหรือไมใหผลประโยชนใดๆ
ที่ไมสุจริตกับคูคา
- ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
เปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทและผลประโยชนของผู
ถือหุนในระยะยาว จัดใหมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในมีเพียงพอ ปฏิบัติหนาที่ดวยความชํานาญอยาง
ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย รวมทั้งจัดใหมีการรายงานสถานะและผลการดําเนินงานของ
บริษัทตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันสม่ําเสมอและครบถวนตามความเปนจริง
- ความรับผิดชอบตอเจาหนี้
ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลงหรือเงื่อนไขตางๆที่มีตอเจาหนี้ แจงขอมูลทางการเงินตอเจาหนี้อยางถูกตอง ครบถวน
และตรงตอเวลา รวมถึงไมเรียก ไมรับหรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับเจาหนี้
- ความรับผิดชอบตอลูกคา
โดยจะไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตกับลูกคา ปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลงหรือเงื่อนไขตางๆ
ที่มีตอ ลูกคา โดยมุง มั่นในการสรางความพึงพอใจและความมั่นใจแกลูกคาในการไดรับ สิน คาและบริการที่มี
คุณภาพภายใตความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทไดจัดระบบการบริการลูกคาใหลูกคาสามารถ
รองเรียนความไมพอใจและดําเนินการตอบสนองความตองการลูกคาอยางรวดเร็ว และใหความสําคัญในการรักษา
ขอมูลที่เปนความลับของลูกคา
นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการใหขอมูลกับลูกคา โดยการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริการอยางถูกตองครบถวน
รวมถึงการจัดอบรมใหความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทตระหนักในความเปนสวนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชนแกชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น โดย
การดูแลเอาใจใสสิ่งแวดลอมในชุมชนที่อยูโดยรอบ และใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมและการพัฒนาชุมชนรวมกัน
การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
บริษัทเห็นความสําคัญในการตอตานและปองกันการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในการ
กํากับดูแลกิจการ โดยไดกําหนดเปนนโยบายตอตานการทุจริต และการกําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ พรอมทั้ง
สงเสริมบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนจูงใจพนักงานใน
การปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการแจงเหตุกรณีที่เกิดการทุจริตเกิดขึ้น และไดมี
การบริหารความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โดยระบุความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจเกิดการทุจริตและกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อควบคุม
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ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายตอตานการทุจริต เพื่อแสดงถึงเจตนารมณและความตั้งใจในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของบริษัททุกรูปแบบไมวาทางตรงหรือทางออม และเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท ดังนี้
หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทดําเนินการหรือยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรง
หรือทางออม และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอ ตานการทุจริตอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทในทุกสวนงานจะตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริต โดยการ
ดํ า เนิ น การใดๆ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายต อ ต า นการทุ จ ริ ต นั้ น ให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ ต ามที่ กํ า หนดในคู มื อ
จรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงคูมือการปฏิบัติงานของพนักงานที่บริษัทจัดทําขึ้น ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด
ที่บริษัทจะกําหนดขึ้นตอไป
2. การจัดซื้อจัดจาง จะตองดําเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัท และมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได
3. การใหเงินสนับสนุนใดๆ ก็ตาม จะตอ งกระทําโดยระบุชื่อในนามของบริษัท เทา นั้น และจะตอ งเปนไปตาม
ระเบียบขั้นตอนของบริษัท
4. บริษัทจะสื่ อสารแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายและเผยแพรใหความรูความเขาใจกรรมการ ผูบ ริหารและ
พนักงานในทุกระดับของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหมีความเขาใจและสามารถบรรลุเปาหมายการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
หนาที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการ
ตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตาน
คอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มี
ความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผูจัดการและผูบริหาร มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและใหการสงเสริมและสนับสนุน
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝ าย รวมทัง ทบทวนความเหมาะสมของ
ระบบและมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดของ
กฎหมาย
4. ฝายตรวจสอบภายในมีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ขอกําหนดของหนวยงานกํากับ
ดูแล เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
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การรับแจงเบาะแสหรือรองเรียน
บริษัทมีนโยบายจัดใหมีชองทางการสื่อสารภายในสําหรับบุคลากรของบริษัทในการแจงขอมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัท (Whistle-Blower) โดยปจจุบันพนักงานสามารถติดตอเพื่อแจงเบาะแสแกเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบ โดยขอรองเรียนที่มีสาระสําคัญจะถูกสงใหคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดชองทางสื่อสารผานทางเว็บไซตและอีเมลของบริษัทเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
องคกรสามารถติดตอแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนตางๆ ได ทั้งนี้ผูแจงเบาะแสหรือรองเรียนโดยเจตนาสุจริต ไมวาจะ
เปนพนักงานของบริษัทหรือบุคคลภายนอกจะไดรับการคุมครองสิทธิอยางเทาเทียมกัน โดยบริษัทจะรักษาขอมูลที่
เกี่ยวของเปนความลับ และเปดเผยใหแกบุคคลที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น
12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามนโยบายภาพรวมของการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
12.2.1 การจัดอบรมใหความรูกับบุคลากร ลูกคา และชุมชนโดยรอบ
ดานบุคลากร
บริษัทกําหนดแผนพัฒนาบุลากรประจําป และสงเสริมใหพนักงานไดเขารับการอบรมอยางสม่ําเสมอ อาทิเชน
- การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหมทุกป เพื่อใหพนักงานมีความเขาใจในการทํางานเปนองคกร และปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน
- การจัดอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เชน การจัดอบรมการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ
หัวใจการบริการ เปนตน
ดานลูกคาและบุคคลภายนอก
บริษัทจัดการฝกอบรมใหกับลูกคาเพื่อเปนการบริการลูกคา เพื่อใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกาซ
LPG อยางปลอดภัยและสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงานได โดยที่ผานมาไดมีการจัดอบรม
- การฝกอบรมพนักงานบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว สําหรับผูที่เกี่ยวของกับการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวทั้งหมด
เพื่อใหเขาใจถึงคุณสมบัติของกา ซปโตรเลียมเหลว อุปกรณการบรรจุแ ละภาชนะบรรจุกา ซ รวมทั้ง การ
ตรวจสอบและขอควรปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวกับวิธีการใชกาซปโตรเลียมเหลว ใหเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
- การฝกอบรมบุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว สําหรับผูปฏิบัติงานในสถานที่
ใชกาซ LPG
12.2.2 โครงการเพื่อสิ่งแวดลอมและชุมชน
- โครงการฝกอบรมใหความรูในเรื่องการใชกาซปโตรเลียมเหลวแกลูกคาและประชาชนทั่วไปภายในชุมชน โดย
จัดปละ 3 – 4 ครั้ง
- โครงการการคัดแยกขยะประจําบานโดยบริษัทรวมกับ สํานักงานเขตบางแค เพื่อศึกษาและสําหรั บเปน
แนวทางจัดการขยะที่เหลือทิ้งและการคัดแยกขยะ
- โครงการเพื่อสังคมอื่นๆ เชน โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน บริจาคเงินและมอบสิ่งของใหแก
สถานศึกษา เปนตน
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12.2.3 การจัดทํารายงานความยั่งยืน
บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและรายงานผลกระทบและผลลัพธทั้ง
เชิงบวกและลบตอเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการ โดยจะเปดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป หรือจัดทําเปนรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพรทุกปภายหลังการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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