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หมวด 5 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 
 

5.1 คณะกรรมการให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรม และดแูลใหฝ่้ายจดัการนาํไป

เป็นสว่นหนึ่งในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการดาํเนินงานและการติดตามผลการดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าใหบ้ริษัทฯ ตามปัจจัยแวดลอ้มภายในและภายนอกที่

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ สาํหรบัธุรกิจที่มีอยู่ปัจจบุนัและธุรกิจใหม่ๆ 

5.1.3 จดัตัง้คณะกรรมการนวตักรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมนวตักรรมขึน้ในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อ

นาํไปสู่การคิดคน้ พฒันา นวตักรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความยั่งยืนทางธุรกิจให้

บรษัิทอย่างยั่งยืน 

• การเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย Digital Transformation   

• วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบรกิาร  

• การวิจยั  

• การปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน  

• การรว่มมือกบัคู่คา้ 

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ที่จะตอ้ง

สะท้อนอยู่ในแผนดาํเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัและแผนกลยทุธ ์(strategic) ของกิจการ 

บรษัิทใหค้วามสาํคญัและมุ่งมั่นในการเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัแก่สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการเป็นผูน้าํการ

ใหบ้รกิาร “โซลชูั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม”  ในระบบงานที่บรษัิทเป็นตวัแทนจาํหน่าย  

5.2.1 คณะกรรมการดแูลและติดตามใหฝ่้ายจดัการนาํแผนดาํเนินการ ไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

และแผนกลยุทธ ์โดยจดัทาํเป็นเป้าหมายระดบัฝ่าย และสายงาน ตามความรบัผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบรหิารเป็นประจาํทกุเดือน  

5.2.2 บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อ

หุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ หรือผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียภายนอก เช่น เจา้หนี ้ลกูคา้ คูค่า้ คู่แข่ง ภาครฐั ชมุชน 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยบรษัิทฯ ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียทกุกลุ่ม 

จะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ  ดังนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษัิทฯ ไดค้าํนงึถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ความรบัผิดชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง  บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานซึ่งเป็นทรพัยากรที่สาํคญัของ

บริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสรมิและผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลถุึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ 

จึงมีนโยบายที่จะดแูลพนกังานใหม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ โดยมีสภาพการจา้งงานที่ยตุิธรรม มีสวสัดิการที่

เหมาะสม มีโอกาสที่จะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทัง้มีสภาพการทาํงานที่ปลอดภยัและถกูสขุอนามยั โดยจะ

ใหม้ ีการปฏ ิบตั ิตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต ่างๆ ที ่เกี ่ยวขอ้งกบัพนกังานอย ่างเครง่ครดั  จดัใหมี้

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ดี และปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ย

ความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์ใหผ้ลตอบแทนที่

เป็นธรรมต่อพนกังาน การพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกยา้ย รวมทัง้การใหร้างวลั และการลงโทษ กระทาํ

ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานนัน้เป็นเกณฑ ์ให้

ความสาํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน โดยใหโ้อกาสอย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงการ

กระทาํใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน หรือคกุคาม 

และสรา้งความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน พนกังานมีสิทธิในการรอ้งเรียนกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็น

ธรรมตามระบบและกระบวนการที่กาํหนด รบัฟังขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอย่างเท่า

เทียมและเสมอภาค  

(2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง ความเป็นธรรม การ

เก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบริการหลงัการขายตลอดช่วงอายผุลิตภณัฑแ์ละบริการ การติดตามวดัผลความ

พึงพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการ

ส่งเสริมการขาย ตอ้งกระทาํอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใชป้ระโยชนจ์ากความ

เขา้ใจผิดของลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ และหรือเจา้หนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ 

และ/หรือ เจา้หนี ้ดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความเกือ้หนนุที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย การปฏิบตัิต่อคู่คา้ 

และ/หรือ เจา้หนีอ้ย่างเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณท์ี่ทาํใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมถึงปฏิบตัิตามพนัธสญัญาอย่างเครง่ครดั เพื่อบรรลผุลประโยชนร์ว่มกนั 

โดยจะไม่ดาํเนินการที่ทจุริตในการคา้กบัคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้กรณีที่มีขอ้มลูว่ามีการดาํเนินการที่ไม่สจุริต

เกิดขึน้ ตอ้งเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้เพื่อรว่มกนัแกปั้ญหาอย่างรวดเร็วและยตุิธรรม 

และปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามได ้

ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรือ เจา้หนีท้ราบเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 

(4) ความรบัผิดชอบต่อคู่แข่ง   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกติกา 

การแข่งขนัที่ยตุิธรรม ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม โดยจะปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัที่ดี ไม่พยายามทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง

การคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรูค้วามลบัทางการ

คา้ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล 
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(5) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อชุมชน 

สงัคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวกบัความปลอดภยั ความมั่นคง สขุอนามยั 

และส่ิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้งเหมาะสม และคาํนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย

การสรา้งจิตสาํนึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนักงานทุกระดบัอย่าง

ตอ่เน่ือง คืนกาํไรสว่นหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมใหมี้การปฏิบัติอย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกาํกบัดแูล ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชมุชนและสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิด

การพัฒนาสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งสรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยป้องกัน ลด จัดการ

และดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือก่อใหเ้กิดผล กระทบในทางลบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใช้

พลงังาน การใชน้ํา้ การใชท้รพัยากรหมนุเวียน การปลดปล่อยและจดัการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 

เป็นตน้ 

(6) ความรบัผิดชอบต่อภาครฐั บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสรา้งและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของ

ประเทศ โดยยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งและเป็นไปตาม

ครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป และต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

5.3 คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได้

อย่างยั่งยืน 

5.3.1 บริษัทฯ ส่งเสริมใหมี้การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทาํงาน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และไดติ้ดตามประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึง

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

5.4 คณะกรรมการจะจดัใหมี้แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของกิจการ 

รวมทั้งดูแลใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดาํเนินงาน การบริหาร

ความเส่ียง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏิบัตเิพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลักปฏิบัต ิ

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายและแผนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน

ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทาํงานภายในบริษัท ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อ

การดาํเนินธุรกิจ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์ร ครอบคลมุถึงการจดัการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศดว้ย  

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะ

จดัทาํแผนการรบัสถานการณฉ์กุเฉินจากภยัพิบติัของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทกุปี 

 




