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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ ประกอบกิจกำรด้วยควำมดูแลใส่ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อม อย่ำงมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณ ตลอดจนมีธรรมำภิบำลเป็ นเครื่องกำกับให้กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เป็ นไปด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม มีควำมตระหนักถึงผลกระทบทำงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดย
พร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว เพื่อผลดีต่อควำมยังยื
่ นของกิจกำร ผู้มีส่วนได้เสี ย เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อมอย่ำงแท้จริง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
12.1 การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ ยึดมันในกำรด
่
ำเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็ นธรรม ตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน ภำยใต้กฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องโดยคำนึงถึงสัมพันธภำพระหว่ำงบริษทั ฯ ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียได้แก่ผถู้ อื หุน้ พนักงำนลูกค้ำคู่
ค้ำนักลงทุนเจ้ำหนี้และชุมชนโดยรอบบริษทั ฯเป็ นต้นโดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
12.1.1 การมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฯ ยึดมันในแนวทำงกำรด
่
ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้องและเป็ นธรรม โดยกำหนดจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อรณรงค์ให้กรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำน
เห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต รวมทัง้ กำรกรรโชกและกำรให้สนิ บนในทุกรูปแบบ
12.1.2 ไม่ทาความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดในการสมยอมราคา
บริษัทฯ ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีหลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำรเล่นพรรคเล่นพวกและไม่มี
นโยบำยในกำรเสนอรำคำโดยมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะจูงใจให้ร่วมดำเนินกำรใดๆ อันเป็ นกำรให้ประโยชน์แก่ผใู้ ดผู้
หนึ่งเป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
12.1.3 ดาเนิ นธุรกิ จตามกรอบกติ กาที่เป็ นธรรมอย่างมืออาชีพ
กรรมกำรผู้บริหำรและพนักงำน ต้องไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง หรือข้อมูลจำเพำะของ
คู่แข่ง โดยวิธกี ำรอันมิชอบด้วยกฎหมำย เช่น กำรขโมย กำรโจรกรรม หรือกำรละเมิดข้อตกลงทีจ่ ะไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำหรือบุคคลอื่น
12.1.4 ปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขการค้าอย่างครบถ้วน
กรรมกำรผูบ้ ริหำรและพนักงำน ต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำทีม่ ตี ่อคู่คำ้ อย่ำงซื่อตรง เป็ นธรรม ไม่
เอำรัดเอำเปรียบ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขได้ ต้องแจ้งต่อคู่คำ้ เพื่อร่วมหำแนวทำงแก้ไขอย่ำงเป็ น
ธรรม
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12.1.5 รักษาความลับลูกค้า
บริษทั ฯ ยึดถือเป็ นนโยบำย ป้องกันกำรรัวไหลของข้
่
อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของลูกค้ำ ต้องไม่มกี ำรนำข้อมูล
ลูกค้ำไปเปิ ดเผย หำกไม่ได้รบั อนุญำตจำกลูกค้ำ หรือเป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
12.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ มุ่งมันสร้
่ ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรกระทำฉ้อฉล โดยมุ่งเน้นส่งเสริมกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็ น
ธรรม มีจริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์ และมีควำมแน่วแน่ทจ่ี ะระงับยับยัง้ ป้องกัน และแก้ไขกำรกระทำทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยได้มกี ำรกำหนดประมวลจริยธรรมทำงธุรกิจและนโยบำยควบคุมกำรทุจริตให้พนักงำนทุกคนยึดถือปฏิบตั ิ ดังนี้







บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรอบรมให้ควำมรูพ้ นักงำนทุกคนเกีย่ วกับนโยบำยควบคุมกำรทุจริตในช่วงกำรปฐมนิเทศ
เพื่อเริม่ งำน
บริษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงำนรำยงำนสิง่ ทีต่ อ้ งสงสัย หรือกำรรับทรำบกำรกระทำผิดต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับ
ขัน้ ยกเว้นมีเหตุผลทีค่ วรเชื่อว่ำผูบ้ งั คับบัญชำอำจมีส่วนรูเ้ ห็นกำรทุจริตให้แจ้งเบำะแสโดยตรงต่อผูจ้ ดั กำรฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคล นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ล่องรับควำมคิดเห็นเป็ นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรให้เบำะแสกำร
กระทำทุจริต
เมื่อพบเหตุกำรณ์ทุจริต ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะจัดให้มกี ระบวนกำรสืบสวนสอบสวนให้ได้ขอ้ เท็จจริงหรือกำร
รำยงำนทีถ่ ูกต้อง โดยผูถ้ ูกกล่ำวหำต้องถูกพักงำนทันที และให้ผบู้ งั คับบัญชำรักษำกำรแทนผูถ้ ูกกล่ำวหำ
บริษทั ฯ มีนโยบำยเลิกจ้ำงผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนทีป่ ระพฤติมชิ อบร้ำยแรง ทุจริตต่อหน้ำทีห่ รือกระทำควำมผิด
อำญำโดยเจตนำจงใจทำให้บริษทั ฯ เสียหำย หรือประมำทเลินเล่อทำให้บริษทั ฯ เสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนหลีกเลีย่ งกำรให้หรือรับสิง่ ของ หรือประโยชน์ใดๆจำกคู่คำ้ หรือผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ เว้นแต่ในเทศกำลหรือประเพณีนิยม ในมูลค่ำทีเ่ หมำะสม ทัง้ นี้ หำกผูบ้ ริหำร
หรือพนักงำนได้รบั ของขวัญในรูปของเงินหรือสิง่ ของทีม่ มี ูลค่ำสูง จะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับขัน้ ทรำบ
และส่งคืนของขวัญนัน้

12.3 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมเคำรพต่อสิทธิมนุ ษยชนโดยมีกำรส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ เสรีภำพตลอดจน
ปฏิบตั ติ ่อกันอย่ำงเสมอภำคซึง่ เป็ นรำกฐำนของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลโดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้






บริษทั ฯ มีกำรว่ำจ้ำงคนพิกำรเพื่อปฏิบตั งิ ำนให้กบั บริษทั ฯ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมอำชีพและคุม้ ครองกำรมีงำนทำ
ของคนพิกำร เพื่อให้คนพิกำรได้มีโอกำสใช้ค วำมสำมำรถ มีรำยได้ และพึ่งพำตนเองได้ และลดภำระของ
ครอบครัวและสังคมทีต่ อ้ งให้กำรอุปกำระเลีย้ งดู
บริษทั ฯ สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมันตรวจสอบดู
่
แลมิให้ธุรกิจของตนเข้ำไปมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (forced labour) ต่อต้ำนกำรใช้
แรงงำนเด็ก (child labour) เป็ นต้น
บริษทั ฯ เคำรพสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน ซึง่ ครอบคลุมถึงกำรมีอสิ ระในกำรให้ควำมเห็นโดย
ปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรได้รบั ข้อมูลหรือควำมคิดเห็นผ่ำนสื่อต่ำงๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อ
รับฟงั ควำมคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่ำงเสรี
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12.4 การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำบุคลำกรว่ำเป็ นหัวใจสำคัญสำหรับกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ น บริษทั ฯ
จึงให้ควำมสำคัญกับกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุ ษย์ทต่ี งั ้ อยู่บนพืน้ ฐำนควำมเป็ นธรรม ทัง้ ในด้ำนกำร
สรรหำกำรพัฒนำบุคลำกรรวมถึงกำรให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมกับควำมรูค้ วำมสำมำรถของแต่ละบุคคลเพื่อรักษำไว้ซง่ึ
บุคลำกรทีม่ คี ุณภำพโดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
12.4.1 การสรรหา
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดคุณสมบัตขิ องพนักงำนอย่ำงชัดเจนตำมลักษณะงำน ไม่นำควำมแตกต่ำงด้ำนเชือ้
ชำติสผี วิ เพศภำวะ ศำสนำ สัญชำติ ภูมหิ ลังของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง อำยุหรือควำมทุพพลภำพ
มำเป็ นปจั จัยในกำรพิจำรณำและตัดสินกำรจ้ำงงำน โดยจะคัดเลือกผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมำะสมตำมกระบวนกำร
คัดเลือกตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ นอกจำกนี้ หำกมีตำแหน่งงำนว่ำงลงหรือมีตำแหน่ งงำนใหม่เกิดขึน้ บริษทั ฯ มี
นโยบำยทีส่ รรหำบุคลำกรทีเ่ หมำะสมจำกพนักงำนภำยในของบริษทั ฯ ก่อนกำรคัดเลือกจำกบุคลำกรภำยนอก
ยกเว้นแต่ไม่มบี ุคลทีเ่ หมำะสม บริษทั ฯ จึงจะคัดเลือกและบรรจุบุคคลภำยนอก
12.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนในการทางาน
บริษัทฯ จัดให้มเี งื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่เป็ นธรรมสำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รบั ค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมตำมศักยภำพ ตำแหน่งหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีนโนบำยพิจำรณำปรับเพิม่
ค่ำตอบแทนตำมเกณฑ์ทบ่ี ริษทั ฯ ตัง้ ไว้ โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ กำรปรับเพิม่ เงินเดือนตำมควำมสำมำรถ และ
กำรปรับเพิม่ เงินเดือนเมื่อมีกำรเลื่อนตำแหน่งงำนหรือได้รบั วุฒกิ ำรศึกษำทีด่ ขี น้ึ
12.4.3 การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของพนักงำน โดยมีน โยบำยพัฒ นำพนักงำนเพื่อฝึ กฝนทักษะและ
เพิม่ พูนศักยภำพ โดยเปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีกำรเรียนรูแ้ ละเลื่อนตำแหน่ งเมื่อมีโอกำสทีเ่ หมำะสม โดยแบ่ง
หลักสูตรกำรฝึ กอบรมออกเป็ น 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทัวไป
่
(General Course) หลักสูตรเฉพำะด้ำน
(Function Course) และหลักสูตรสำหรับผูบ้ ริหำร (Management Course)
12.4.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบกำรทำงำนทีม่ ุ่งเน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนทีท่ ำงำนอย่ำงเหมำะสม
เช่น กำรมีระบบป้องกันมลพิษที่อำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรปฏิบตั ิงำน กำรจัดให้มสี ถำนที่ทำงำนที่สะอำดเพื่อ
ควำมปลอดภัยจำกอันตรำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ทัง้ จำกอุบตั ภิ ยั และโรคภัย
12.5 ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิของผูบ้ ริโภค กล่ำวคือ ผลิตสินค้ำและบริกำรทีป่ ลอดภัยต่อชีวติ และ
สุขอนำมัยของผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังมุ่งมันท
่ ำกำรวิจยั และพัฒนำเพื่อสร้ำงนวัตกรรมของสินค้ำและบริกำรเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ดิ งั นี้
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บริษัทฯ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัย เพื่อลดกำรเกิดอุบตั ิเหตุทส่ี บื เนื่อง
จำกสิน ค้ำ และบริก ำรนัน้ โดยบริษัท ฯ ได้รบั กำรรับ รองมำตรฐำนทัง้ ระดับสำกลและระดับ ประเทศ ได้แ ก่
มำตรฐำน BS OHSAS 18001 ISO 9001:2008 และ TSI 18001:2011
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำหนดรำคำสินค้ำและบริกำรอย่ำงสมเหตุสมผล มีกำรให้ขอ้ มู ลแก่ผบู้ ริโภคทีต่ รงควำมจริง
และเพียงพอรวมทัง้ ให้ควำมรูเ้ พื่อใช้ประกอบกำรตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้ำและบริกำร
บริษัทฯ มีกำรกำหนดช่วงเวลำรับประกันสินค้ำให้เป็ นไปตำมกรอบของกฎหมำยและเหมำะสมกับอำยุกำรใช้
งำนของสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เช่น กำรติดตัง้ ชุดอุปกรณ์ ก๊ำซ NGV และ LPG ในรถยนต์ภำยใต้
ชื่อ “สแกน พำวเวอร์ พลัส” มีเงื่อนไขกำรรับประกันชุดอุปกรณ์ตดิ ตัง้ และเครื่องยนต์ในระยะเวลำ 3 ปี หรือ
100,000 กิโลเมตร

12.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษัท ฯปฏิบ ัติตำมกฎหมำยและข้อบัง คับเกี่ยวกับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่ง ครัดและ มีกำรก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯรวมทัง้ พัฒนำ
กระบวนกำรดำเนินธุรกิจให้สำมำรถลดผลกระทบ พร้อมกับปกป้องและบูรณะฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อม
12.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรร่วมมือและมีสว่ นร่วมระหว่ำงกิจกำรกับชุมชนและสังคม โดยให้กำรสนับสนุนกำร
ดำเนินกิจกรรมอำสำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรพัฒนำชุมชนและสังคม เช่น กำรบริจำคเงินและสิง่ ของสนับสนุ นองค์กรกำรกุศล
และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง เช่น กำชำด มูลนิธติ ่ำงๆ เป็ นต้น
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