


 

 

หมวด 5 

สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 
 

5.1 คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมท่ีกอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจ ควบคูไปกับการสราง

คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูท่ีเกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

5.1.1 คณะกรรมการใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม และดูแลใหฝายจัดการ

นําไปเปนสวนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการสงเสริมการสรางนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหบริษัทฯ ตามปจจัยแวดลอมภายในและภายนอกท่ี

เปล่ียนแปลงอยูเสมอ สําหรับธุรกิจท่ีมีอยูปจจุบันและธุรกิจใหม ๆ 

5.1.3 จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพ่ือเปนการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอยางเปนระบบ เพ่ือ

นําไปสูการคิดคน พัฒนา นวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาและสรางความยั่งยืนทางธุรกิจให

บริษัทอยางยั่งยืน 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพดวย Digital Transformation   

• วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ  

• การวจิัย  

• การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  

• การรวมมือกบัคูคา 

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝายจัดการประกอบธรุกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ท่ีจะตอง

สะทอนอยูในแผนดําเนินการ (operational plan) เพ่ือใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับ

วัตถุประสงค เปาหมายหลักและแผนกลยุทธ (strategic) ของกิจการ 

บริษัทใหความสําคัญและมุงมั่นในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแกสังคม ส่ิงแวดลอม ดวยการเปนผูนํา

การใหบริการ “โซลูชั่นท่ียั่งยืนของงานวิศวกรรม”  ในระบบงานท่ีบริษัทเปนตวัแทนจําหนาย  

5.2.1 คณะกรรมการดูแลและติดตามใหฝายจัดการนําแผนดําเนินการ ไปปฏิบัติใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

เปาหมาย และแผนกลยุทธ โดยจัดทําเปนเปาหมายระดับฝาย และสายงาน ตามความรับผิดชอบ รวมถึงมีการ

รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน  

5.2.2 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน ไดแก ผู

ถือหุน ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เชน เจาหน้ี ลูกคา คูคา คูแขง ภาครัฐ 

ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุม จะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ  ดังน้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม

กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี 

นอกจากน้ี ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามแนวทางดังตอไปน้ี 
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(1) ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง  บริษัทฯ ใหความสําคัญกับพนักงานซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของ

บริษัทฯ ซึ่งจะมีสวนชวยสงเสริมและผลักดันใหองคกรบรรลุถึงเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน บริษัทฯ 

จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีสภาพการจางงานท่ียุติธรรม มีสวัสดิการท่ี

เหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพัฒนาความกาวหนา รวมท้ังมีสภาพการทํางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะ

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด จัดใหมี

สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี และปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน ปฏิบัติตอพนักงานดวย

ความสุภาพ และใหความเคารพตอความเปนปจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหผลตอบแทนท่ี

เปนธรรมตอพนักงาน การพิจารณาการแตงตั้ง และการโยกยาย รวมท้ังการใหรางวัล และการลงโทษ กระทํา

ดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานน้ันเปนเกณฑ ให

ความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยใหโอกาสอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ หลีกเล่ียงการ

กระทําใดๆ ท่ีไมเปนธรรม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคงในหนาท่ีการงานของพนักงาน หรือคกุคาม และ

สรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการรองเรียนกรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรม

ตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รับฟงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม

และเสมอภาค  

(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ ความเปนธรรม การ

เก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุผลิตภัณฑและบริการ การติดตามวัดผลความ

พึงพอใจของลูกคาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมท้ังการโฆษณาประชาสัมพันธและการ

สงเสริมการขาย ตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือใชประโยชนจากความ

เขาใจผิดของลูกคา 

(3) ความรับผิดชอบตอคูคา และหรือเจาหน้ี  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีทางธุรกิจกับคูคา 

และ/หรือ เจาหน้ี ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเกื้อหนุนท่ีเปนธรรมตอท้ังสองฝาย การปฏิบัติตอคูคา 

และ/หรือ เจาหน้ีอยางเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอยางเครงครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชนรวมกัน 

โดยจะไมดําเนินการท่ีทุจริตในการคากับคูคา และ/หรือ เจาหน้ี กรณีท่ีมีขอมูลวามีการดําเนินการท่ีไมสุจริต

เกิดขึ้น ตองเปดเผยรายละเอียดตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ี เพ่ือรวมกันแกปญหาอยางรวดเร็วและยุติธรรม 

และปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ท่ีมีตอคูคา และ/หรือ เจาหน้ีอยางเครงครัด กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามได 

ตองรีบแจงใหคูคา และ/หรือ เจาหน้ีทราบเพ่ือหาแนวทางแกไข 

(4) ความรับผิดชอบตอคูแขง   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของกติกา 

การแขงขันท่ียุติธรรม ไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการท่ีไมสุจริต หรือไม

เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี ไมพยายามทําลายชื่อเสียงของคูแขงทาง

การคาดวยการกลาวหาในทางราย โดยปราศจากความจริง ไมละเมิดความลับ หรือลวงรูความลับทางการคา

ของคูแขงทางการคาดวยวิธีฉอฉล 

(5) ความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชน 

สังคม โดยใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย 
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และส่ิงแวดลอมอยางถูกตองเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย

การสรางจิตสํานึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม และส่ิงแวดลอมใหเกิดขึ้นในหมูพนักงานทุกระดับอยาง

ตอเน่ือง คืนกําไรสวนหน่ึงเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสวนสรางสรรคสังคม ส่ิงแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ปฏิบัติและใหความรวมมือ หรือควบคุมใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดตามเจตนารมณของกฎหมาย และ

กฎระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานกํากับดูแล ใหความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุงเนนใหเกิด

การพัฒนาสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอม มุงสรางสรรค และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยปองกัน ลด จัดการ

และดูแลใหมั่นใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิดผล กระทบในทางลบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใช

พลังงาน การใชนํ้า การใชทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ 

เปนตน 

(6) ความรับผิดชอบตอภาครัฐ บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาความเจริญกาวหนาของประเทศ 

โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของและเปนไปตามครรลองประเพณี

ธุรกิจท่ัวไป และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน 

5.3.1 บริษัทฯ สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ โดย

คํานึงถึงการเปล่ียนแปลงของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ 

5.4 คณะกรรมการจะจัดใหมีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ท่ีสอดคลองกับความตองการของกิจการ 

รวมท้ังดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหาร

ความเส่ียง เพ่ือใหกิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ 

แนวปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามหลักปฏิบัติ 

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการใชงาน

ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานภายในบริษทั ครอบคลุมถึงการจดัสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการ

ดําเนินธุรกิจ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเส่ียงขององคกร ครอบคลุมถึงการจัดการความเส่ียงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศดวย  

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝาย ICT 

จะจัดทําแผนการรับสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมกีารทบทวนทุกป 
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