หมวด 5
สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
5.1 คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1.1 คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการ
นําไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหบริษัทฯ ตามปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สําหรับธุรกิจที่มีอยูปจจุบันและธุรกิจใหม ๆ
5.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอยางเปนระบบ เพื่อ
นําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหม ๆ ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจ
ใหบริษัทอยางยั่งยืน
• การเพิ่มประสิทธิภาพดวย Digital Transformation
• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ
• การวิจัย
• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
• การรวมมือกับคูคา
5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่
จะตองสะทอนอยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการ
สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ
บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม สิ่งแวดลอม ดวยการเปนผูนํา
การใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
5.2.1 คณะกรรมการดูแลและติดตามใหฝายจัดการนําแผนดําเนินการ ไปปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย
และแผนกลยุทธ โดยจัดทําเปนเปาหมายระดับฝาย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผล
ตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน
5.2.2 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผู
ถือหุน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน เจาหนี้ ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุม จะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
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กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของเพื่อใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี นอกจากนี้
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
บริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่
เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดย
จะให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และข อ บั ง คั บ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พนั ก งานอย า งเคร ง ครั ด จั ด ให มี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวย
ความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนที่
เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมทั้งการใหรางวัล และการลงโทษ
กระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปน
เกณฑ ให ค วามสํ า คัญ ต อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน โดยให โ อกาสอย า งทั่ ว ถึ ง และสม่ํ า เสมอ
หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน
หรือคุกคาม และสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมได
รับความเปนธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาค
(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ความเปนธรรม การ
เก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุผลิตภัณฑและบริการ การติดตามวัดผลความ
พึงพอใจของลูกคาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธและการ
สงเสริมการขาย ตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความ
เขาใจผิดของลูกคา
(3) ความรับผิดชอบตอคูคา และหรือเจาหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรางความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับคูคา
และ/หรือ เจาหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา
และ/หรือ เจาหนี้อยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพื่อบรรลุผลประโยชนรวมกัน
โดยจะไมดําเนินการที่ทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหนี้ กรณีที่มีขอมูลวามีการดําเนินการที่ไมสุจริต
เกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้ เพื่อรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม
และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่มีตอคูคา และ/หรือ เจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามได
ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแกไข
(4) ความรับผิดชอบตอคูแขง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของ
กติกา การแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต
หรือไมเหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขง
ทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับ
ทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล
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(5) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน
สัง คม โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ความมั่ น คง
สุขอนามัย และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ ม โดยการสรางจิตสํ านึก ในเรื่องความรับ ผิดชอบต อสัง คม และสิ่งแวดล อมใหเกิ ดขึ้น ในหมู
พนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตาม
เจตนารมณของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของ
ชุ ม ชนและสั ง คม โดยมุ ง เน น ให เ กิ ด การพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล อ ม มุ ง สร า งสรรค และอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหม่ันใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิดผล กระทบ
ในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชพลังงาน การใชน้ํา การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอย
และจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ เปนตน
(6) ความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลอง
ประเพณีธุรกิจทั่วไป และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
5.3 คณะกรรมการจะติ ด ตามดู แ ลให ฝ า ยจั ด การจั ด สรรและจั ด การทรั พ ยากรให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน
5.3.1 บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ
5.4 คณะกรรมการจะจัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ
รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
5.4.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการใชงาน
ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอ
การดําเนินธุรกิจ
5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย
5.4.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT จะ
จัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป
หนา 3/3

