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หมวด 5 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

Nurture Innovation and Responsible Business 
 

5.1 คณะกรรมการให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีสง่เสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดแูลใหฝ่้ายจดัการนาํไป

เป็นสว่นหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการดาํเนินงานและการติดตามผลการดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมคุณค่าใหบ้ริษัท ตามปัจจัยแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ี

เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ สาํหรบัธุรกิจท่ีมีอยูปั่จจบุนัและธุรกิจใหม่ๆ  

5.1.3 จดัตัง้คณะกรรมการนวตักรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมนวตักรรมขึน้ในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพ่ือ

นาํไปสูก่ารคดิคน้ พฒันา นวตักรรมใหม่ๆ  ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความยั่งยืนทางธุรกิจให้

บรษัิทอยา่งยั่งยืน 

• การเพ่ิมประสทิธิภาพดว้ย Digital Transformation   

• วิธีคิดมมุมองในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร  

• การวจิยั  

• การปรบัปรุงกระบวนการทาํงาน  

• การรว่มมือกบัคูค่า้ 
 

5.2 คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ท่ีจะตอ้ง

สะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มั่นใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกับ

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัและแผนกลยทุธ ์(strategic) ของกิจการ 

บรษัิทใหค้วามสาํคญัและมุง่มั่นในการเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตและความปลอดภยัแก่สงัคม สิง่แวดลอ้ม ดว้ยการเป็นผูน้าํการ

ใหบ้รกิาร “โซลชูั่นท่ียั่งยืนของงานวิศวกรรม”  ในระบบงานท่ีบรษัิทเป็นตวัแทนจาํหนา่ย  

5.2.1 คณะกรรมการดแูลและติดตามใหฝ่้ายจดัการนาํแผนดาํเนินการ ไปปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย 

และแผนกลยทุธ ์โดยจดัทาํเป็นเป้าหมายระดบัฝ่าย และสายงาน ตามความรบัผิดชอบ รวมถึงมีการรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบรหิารเป็นประจาํทกุเดือน  

5.2.2 บรษัิทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ 

ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิท หรอืผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก เช่น เจา้หนี ้ลกูคา้ คูค่า้ คูแ่ขง่ ภาครฐั ชมุชน สงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยบรษัิทตระหนกัดวี่าการสนบัสนนุและขอ้คิดเห็นจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ จะเป็น

ประโยชนใ์นการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจของบริษัท  ดงันัน้ บริษัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ี

เก่ียวขอ้งเพ่ือใหส้ิทธิของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี ้ในการดาํเนินธุรกิจของ

บรษัิท ไดค้าํนงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝ่าย ตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ความรบัผิดชอบตอ่พนกังานและลกูจา้ง  บริษัทใหค้วามสาํคญักบัพนกังานซึ่งเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญัของบริษัท 

ซึง่จะมีสว่นช่วยสง่เสริมและผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลถุึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันัน้ บรษัิทจึงมีนโยบายท่ี

จะดแูลพนกังานใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยมีสภาพการจา้งงานท่ียตุิธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะ

พัฒนาความกา้วหน้า รวมทัง้มีสภาพการทาํงานท่ีปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย และขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั จดัใหม้ีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีด ีและ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนกังาน ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความ

เป็นปัจเจกชน และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย ์ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน การพิจารณาการแต่งตัง้ 

และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทําด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงความรู ้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้เป็นเกณฑ์ ใหค้วามสาํคญัต่อการพัฒนาศกัยภาพของ

พนกังาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทั่วถึงและสมํ่าเสมอ หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่

ความมั่นคงในหนา้ท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสรา้งความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

พนักงานมีสิทธิในการรอ้งเรียนกรณีท่ีไม่ได้รบัความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการท่ีกําหนด รบัฟัง

ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  

(2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ความเป็นธรรม การเก็บ

รกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงัการขายตลอดช่วงอายผุลติภณัฑแ์ละบริการ การติดตามวดัผลความพึงพอใจ

ของลกูคา้เพ่ือการพฒันาปรบัปรุงสินคา้และบริการ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสริมการขาย 

ตอ้งกระทาํอยา่งมีความรบัผิดชอบ ไมท่าํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้ และหรอืเจา้หนี ้ บรษัิทมีนโยบายท่ีจะสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือ 

เจา้หนี ้ดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความเกือ้หนนุท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย การปฏิบตัิตอ่คู่คา้ และ/หรอื เจา้หนี ้

อย่างเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัท หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีทาํใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์รวมถึงปฏิบตัิตามพนัธสญัญาอยา่งเครง่ครดั เพ่ือบรรลผุลประโยชนร์ว่มกนั โดยจะไมด่าํเนินการท่ี

ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้กรณีท่ีมีข้อมูลว่ามีการดาํเนินการท่ีไม่สุจริตเกิดขึน้ ต้องเปิดเผย

รายละเอียดต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนี ้เพ่ือรว่มกนัแกปั้ญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ตา่งๆ ท่ีมีต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามได ้ตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คา้ และ/หรือ 

เจา้หนีท้ราบเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

(4) ความรบัผิดชอบต่อคู่แขง่   บรษัิทมีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของกติกา การ

แข่งขนัท่ียตุิธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม 

โดยจะปฏิบัติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการ

กล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลบั หรือล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่แข่งทาง

การคา้ดว้ยวิธีฉอ้ฉล 
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(5) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม  บริษัทดาํเนินธุรกิจโดยมีสว่นรว่มรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม 

โดยใหค้วามสาํคัญกับการปฏิบตัิตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สขุอนามัย และ

สิง่แวดลอ้มอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และคาํนงึถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยการสรา้ง

จิตสาํนกึในเรือ่งความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ในหมู่พนกังานทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ือง คนืกาํไร

สว่นหนึ่งเพ่ือกิจกรรมท่ีจะมีสว่นสรา้งสรรคส์งัคม สิ่งแวดลอ้ม และคณุภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบตัิและใหค้วาม

รว่มมือ หรอืควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดัตามเจตนารมณข์องกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีออกโดยหนว่ยงาน

กาํกบัดูแล ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมของชุมชนและสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาสงัคม ชุมชน สิ่งแวดลอ้ม 

มุ่งสรา้งสรรค ์และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือ

ก่อใหเ้กิดผล กระทบในทางลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชพ้ลงังาน การใชน้ํา้ การใชท้รพัยากรหมนุเวียน 

การปลดปลอ่ยและจดัการของเสยีท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

(6) ความรบัผิดชอบต่อภาครฐั บริษัทดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสรา้งและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของประเทศ โดย

ยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคับและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจ

ทั่วไป และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ 

5.3 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย

คาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัได้

อยา่งยั่งยืน 

5.3.1 บรษัิทสง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพในทกุกระบวนการของการทาํงาน เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และไดต้ิดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างสมํ่าเสมอ โดยคาํนึงถึงการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

5.4 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีแผนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของกิจการ 

รวมทัง้ดูแลใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน การบริหาร

ความเสีย่ง เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของกิจการ 

แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติ 

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายและแผนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการใชง้าน

ของบรษัิท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการทาํงานภายในบริษัท ครอบคลมุถึงการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการ

ดาํเนินธุรกิจ 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์ร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศดว้ย  

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้ีนโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะ

จดัทาํแผนการรบัสถานการณฉ์กุเฉินจากภยัพิบตัขิองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมกีารทบทวนทกุปี 

หมวด 5 สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ หนา้ 3/3  




