หมวด 5
สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
5.1 คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสราง
คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1.1

5.1.2

คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการ
นําไปเปนสวนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒ นาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณคาใหบริษัทฯ ตามปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ สําหรับธุรกิจที่มีอยูปจจุบันและธุรกิจใหม ๆ

จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอยางเปนระบบ เพื่อ
นําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจให
บริษัทอยางยั่งยืน
• การเพิม่ ประสิทธิภาพดวย Digital Transformation
• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ
• การวิจัย
• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
• การรวมมือกับคูคา
5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ที่จะตอง
สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ
วัตถุประสงค เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ
5.1.3

บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม สิ่งแวดลอม ดวยการเปนผูนํา
การใหบริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
5.2.1

คณะกรรมการดู แ ลและติ ด ตามให ฝ า ยจั ด การนํ า แผนดํ า เนิ น การ ไปปฏิ บั ติ ให ส อดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย และแผนกลยุทธ โดยจัดทําเปนเปาหมายระดับฝาย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการ
รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน

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
กฎหมายและข อ กํ าหนดที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ดั ง กล า วได รับ การดู แ ลเป น อย า งดี
นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปนี้
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(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
บริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ
จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานใหมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจางงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่
เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความกาวหนา รวมทั้งมีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะ
ให 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 กระทํา
ดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเปนเกณฑ ให
ความสําคัญตอการพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ หลีกเลี่ยงการ
กระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และ
สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรม
ตามระบบและกระบวนการที่กําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม
และเสมอภาค
(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ ความเปนธรรม การ
เก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุผลิตภัณฑและบริการ การติดตามวัดผลความ
พึงพอใจของลูกคาเพื่อการพัฒ นาปรับปรุงสินคาและบริการ 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 โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของกติกา
การแขงขันที่ยุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือไม
เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทาง
การคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคา
ของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล
(5) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน
สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย
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และสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
การสรางจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง คืนกําไรสวนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสวนสรางสรรคสังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณ ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิด
การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยปองกัน ลด จัดการ
และดูแลใหมั่นใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิดผล กระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใช
พลังงาน การใชน้ํา การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
เปนตน
(6) ความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ
โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณี
ธุรกิจทั่วไป และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
5.3 คณะกรรมการจะติ ด ตามดู แ ลให ฝ า ยจั ด การจั ด สรรและจั ด การทรัพ ยากรให เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบและการพั ฒ นาทรั พ ยากรตลอดสาย value chain เพื่ อ ให ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน
5.3.1

บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไดติด ตามประเมิ นผลการปฏิบัติ งานอยางสม่ําเสมอ โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ

5.4 คณะกรรมการจะจัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับความตองการของกิจการ
รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ
5.4.1

คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการใชงาน
ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษทั ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการ
ดําเนินธุรกิจ

5.4.2

คณะกรรมการจะดู แลให การบริหารความเสี่ยงขององค กร ครอบคลุ มถึ งการจั ดการความเสี่ ยงด านเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย

5.4.3

คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT
จะจัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกป
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