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จากการดําเนินธุรกิจดวยระยะเวลากวา 56 ป และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนใหครอบคลุมทุกมิติทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี เพื่อเปน
ผูนําการใหบริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล และ
ระบบไอโอที ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน บริษัทฯ จึงกําหนดพันธสัญญาดานความยั่งยืนที่วา “Quality Living through
Sustainable Engineering” และกําหนดกรอบดําเนินการไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม โดยคํานึงถึงปจจัยความเสี่ยงและผูมีสวน
เกี่ยวของทุกภาคสวนในวงจรความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความยั่งยืนระยะยาวของบริษัทฯ ใน 3 มิติ คือ
- Smart Business -Smart People -Smart Environment

การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart Business
ยึดมั่นในแนวทางการประกอบกิจการดวยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี พรอมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
วิธีการและมาตรฐานที่หนวยงานกํากับดูแลกิจการและสากลกําหนด ปฏิบัติตามแนวทางและหลักปฏิบัติที่กําหนดไวจรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมทั้งนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศของบริษัทที่เกี่ยวของ เชน นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น นโยบายการนโยบายเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับผูถือ
หุน พนักงาน สังคม สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน การใชงานสารสนเทศ เปนตน
พัฒนาระบบการทํางานและการจัดการธุรกิจดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สงเสริมการแขงขันทางการคาที่เปนธรรม
สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและความเติบโตขององคกร อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และมาตรฐานการครองชีพ ในระยะยาว สงเสริม ความรับ ผิดชอบต อสังคมในหวงโซธุรกิจ ทุกขั้ นตอน (Business Chain) อาทิ
พันธมิตร คูคา ผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา
แนวปฏิบัติ
• การกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางโปรงใสและสรางสรรค

ปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม และเคารพในความแตกตาง

• สงเสริมการแขงขันที่เปนธรรม
• ตอบสนองตอความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ
• ปกปองขอมูลสวนบุคคลและคุมครองความเปนสวนตัวออนไลน ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
• สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ
• สงเสริมการเคารพตอสิทธิในทรัพยสน
ิ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
• การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
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การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart People
เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม 3 ดาน คือ SMART PRO ความพรอมดานความสามารถ ทักษะ SMART Care
ความพรอ มดานรา งกายและจิต ใจ SMART Learning ความพรอ มในการเรีย นรูเทคโนโลยีดิจิท ัล ผา น นโยบายการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ของบริษัท คือ “มุงมั่นสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุขกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรูบนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ
อยางมืออาชีพ”
แนวปฏิบัติ
• การเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ปฏิ บั ติ ต อ แรงงานด ว ยความเท า เที ย มกั น และเป น ธรรม มอบหมายงานให เพี ย งพอตาม

ความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม หามการจางแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจางของคู
คา และ/หรือผูมีสวนไดเสีย ดูแลและคุมครองความปลอดภัยแกพนักงาน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมใหกระทบกับสิทธิ
และความปลอดภัยของผูอื่น รวมทั้งปกปองสิทธิสวนบุคคล การเก็บรักษาขอมูลความลับ การเปดเผยขอมูล และการใช
ประโยชนขอมูลสวนบุคคล เคารพสิทธิ และปฏิบัติตอพนักงานของบริษัท และคูคา ดวยความเทาเทียมกันและคํานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนตลอดจนหวงโซอุปทาน

• สงเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อความสุขและความปลอดภัยของพนักงาน
• เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีขีดความสามารถ สนับสนุนวัฒนธรรม และคานิยมของบริษัท สอดคลองกับ

เปาหมาย กลยุทธ และทิศทาง การขยายตัว ของบริษัท

การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart Environment
ลดผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมจากการดํา เนินธุรกิจ เพื่อ ลดการใชท รัพ ยากรลดปริม าณของเสีย ดูแลผลกระทบจากการ
กระทําของบริษัทฯ ที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ สงเสริมให
มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงาน น้ํา และของเสียใหมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
ในกระบวนการทางธุรกิจ
แนวปฏิบัติ
• สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อสังคมและ

สิ่งแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อสังคม

• สรางจิตสํานึกและปลูกฝงวัฒนธรรมดานความปลอดภัย การปกปองดูแลสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ

• ยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด ตั้งเปาหมายอุบัติ เหตุจากการทํางานเปน “ศูนย”

พรอมทั้งหามดําเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย ไมมีอุปกรณดานความปลอดภัย และการอบรม
ดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมและเพียงพอ
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• สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งแกพนักงาน ครอบครัว ชุมชน

และสังคม

• ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ส งเสริม การดํ าเนิ น งานด านความรั บ ผิ ด ชอบต อสิ่ งแวดล อ ม โดยดํ าเนิ น การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ มและความ
หลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมทั้งลงทุน พัฒนา และปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งแสวงหามาตรการและวิธีการใหม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดียิ่งขึ้น คิดคนและแสวงหาแนวทาง วิธีการลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปลอยมลสาร
ของเสีย และกาซเรือนกระจก เพื่อปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมใหนอยที่สุด

การเปดเผยขอมูล
เปดเผยนโยบายการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ขอมูลการดําเนินงานดานความยั่งยืนและผลการดําเนินงานในทุกมิติท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตามหลักเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนมาตรฐานสากลขององคกร
สหประชาชาติอยางเพียงพอ ดวยความโปรงใส และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร
อยางยั่งยืน พรอมทั้งเปดเผยนโยบายการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ
และถือปฏิบตั ิในการปฏิบัติงาน

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สร า งความตระหนั ก และปลู ก ฝ งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี สนั บ สนุ น การมี ส ว นรว มในกิ จ กรรมด า นความรับ ผิ ด ชอบต อ สั งคมและ
สิ่งแวดลอมใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยจัดใหมีการสื่อสารอยางทั่วถึง และการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญตอความยั่งยืนใหเปนวัฒนธรรมขององคกรเปนประจําทุกป

หลักปฏิบัติและติดตามใหมีการปฏิบัติ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหนาที่สนับสนุน สงเสริมและปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒ นา
องคกรอยางยั่งยืนจนกลายเป นวัฒ นธรรมขององคกร ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนที่สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม มีการทบทวนนโยบายสม่ําเสมออยางนอยปละครั้ง

