การกํากับดูแลกิจการทีด� ี
หมวด 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

ได้รบั การอนุ มัติ โดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง� ที� 2/2564 เมื�อวันที� 25 มีนาคม 2564
โดยให้มีผลใช้บังคับตัง� แต่วน
ั ที� 26 เมษายน 2564 เป็ นต้นไป

หมวด 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
Nurture Innovation and Responsible Business
5.1 คณะกรรมการให้ค วามสํา คัญ และสนับ สนุน การสร้า งนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้เกิ ด มูล ค่ า แก่ ธุ รกิ จ ควบคู่ไปกับ การสร้า ง
คุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.1.1

คณะกรรมการให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไป
เป็ นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน

5.1.2

คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณ ค่าให้บริษัทฯ ตามปั จจัยแวดล้อมภายในและภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สําหรับธุรกิจที่มีอยู่ปัจจุบนั และธุรกิจใหม่ๆ

5.1.3

จัดตัง้ คณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเป็ นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึน้ ในบริษัทอย่างเป็ นระบบ เพื่อ
นําไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้
บริษัทอย่างยั่งยืน
• การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
• การวิจยั
• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
• การร่วมมือกับคู่คา้

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้อง
สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่ อให้ม่ ัน ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนิ น การสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (strategic) ของกิจการ
บริษัทให้ความสําคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สงั คม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็ นผูน้ าํ การ
ให้บริการ “โซลูช่นั ที่ย่งั ยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่าย
5.2.1

คณะกรรมการดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการนําแผนดําเนินการ ไปปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแผนกลยุทธ์ โดยจัดทําเป็ นเป้าหมายระดับฝ่ าย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริหารเป็ นประจําทุกเดือน

5.2.2

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผูถ้ ือ
หุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น เจ้าหนี ้ ลูกค้า คูค่ า้ คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีส่วนได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ ในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี ้
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(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของ
บริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน้ บริษัทฯ
จึงมีน โยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึน้ โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยตุ ิธ รรม มีสวัสดิการที่
เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทัง้ มีสภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะ
ให้ม ีก ารปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย และข้อ บัง คับ ต่า งๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ พนัก งานอย่า งเคร่ง ครัด จัด ให้มี
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วย
ความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่
เป็ นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้ การให้รางวัล และการลงโทษ กระทํา
ด้วยความเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้ เป็ นเกณฑ์ ให้
ความสํา คัญ ต่อ การพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการ
กระทําใดๆ ที่ไม่เป็ น ธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม
และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รบั ความเป็ น
ธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํ หนด รับฟั งข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาค
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความเป็ นธรรม การ
เก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์และบริการ การติดตามวัดผลความ
พึงพอใจของลูก ค้า เพื่อ การพัฒ นาปรับ ปรุงสิน ค้า และบริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์แ ละการ
ส่งเสริมการขาย ต้องกระทําอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า
(3) ความรับ ผิดชอบต่อคู่คา้ และหรือเจ้าหนี ้ บริษัทฯ มีน โยบายที่จะสร้างความสัมพัน ธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่คา้
และ/หรือ เจ้าหนี ้ ดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความเกื อ้ หนุนที่เป็ น ธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย การปฏิบ ตั ิต่อคู่คา้
และ/หรือ เจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์รว่ มกัน
โดยจะไม่ดาํ เนินการที่ทจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี ้ กรณีท่ีมีขอ้ มูลว่ามีการดําเนินการที่ไม่สจุ ริต
เกิดขึน้ ต้องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี ้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญ หาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม
และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ และ/หรือ เจ้าหนี อ้ ย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบ ตั ิตามได้
ต้องรีบแจ้งให้ค่คู า้ และ/หรือ เจ้าหนีท้ ราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
(4) ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของกติกา
การแข่งขัน ที่ยตุ ิธ รรม ไม่แสวงหาข้อ มูลที่เป็ น ความลับ ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่
เหมาะสม โดยจะปฏิบ ตั ิภ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่ดี ไม่พ ยายามทํา ลายชื่อ เสียงของคู่แ ข่งทาง
การค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู ค้ วามลับทางการ
ค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉอ้ ฉล
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(5) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การสร้างจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง คืนกําไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปฏิ บัติและให้ความร่วมมื อ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยป้องกัน ลด จัดการ
และดูแลให้ม่ นั ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผล กระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้
พลังงาน การใช้นาํ้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
เป็ นต้น
(6) ความรับ ผิด ชอบต่อ ภาครัฐ บริษัท ฯ ดํา เนิน ธุรกิจ เพื่อ การเสริม สร้า งและพัฒ นาความเจริญ ก้า วหน้า ของ
ประเทศ โดยยึด ถือ ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อ บัง คับ และกฎระเบีย บที่เกี่ย วข้อ งและเป็ น ไปตาม
ครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
คํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
อย่างยั่งยืน
5.3.1

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

5.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ
รวมทั้งดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบัตเิ พือ่ ให้เป็ นไปตามหลักปฏิบัติ
5.4.1

คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อ
การดําเนินธุรกิจ

5.4.2

คณะกรรมการจะดูแ ลให้การบริห ารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย

5.4.3

คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่ าย ICT จะ
จัดทําแผนการรับสถานการณ์ฉกุ เฉินจากภัยพิบตั ิของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี

หมวด 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
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