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 จากการดําเนินธุรกิจดวยระยะเวลากวา 56 ป และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนใหครอบคลุมทุกมิติท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ภายใตหลักกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจท่ีดี เพ่ือเปน

ผูนําการใหบริการโซลูชั่นท่ียั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น ระบบการพิมพดิจิทัล และ

ระบบไอโอที ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน  บริษัทฯ จึงกําหนดพันธสัญญาดานความยั่งยืนท่ีวา “Quality Living through 

Sustainable Engineering”  และกําหนดกรอบดําเนินการไวในวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม โดยคํานึงถึงปจจัยความเส่ียงและผูมีสวน

เกี่ยวของทุกภาคสวนในวงจรความยั่งยืนของบริษัท  ซึ่งจะนําไปพัฒนาเปนกลยุทธดานความยั่งยืนระยะยาวของบริษัทฯ ใน 3 มิติ คือ 

- Smart Business -Smart People -Smart Environment   

การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart Business 

 ยึดมั่นในแนวทางการประกอบกิจการดวยหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  พรอมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

วิธีการและมาตรฐานท่ีหนวยงานกํากับดแูลกิจการและสากลกําหนด ปฏิบัติตามแนวทางและหลักปฏิบัติท่ีกําหนดไวจรรยาบรรณ

ธุรกิจ รวมท้ังนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ประกาศของบริษัทท่ีเกี่ยวของ เชน นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายการ

บริหารความเส่ียง คูมือมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น นโยบายการนโยบายเกี่ยวกับบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับผูถือ

หุน พนักงาน สังคม ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน การใชงานสารสนเทศ เปนตน 

 พัฒนาระบบการทํางานและการจัดการธุรกิจดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเปนธรรม 

สงเสริมการพัฒนาสินคาและบริการ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความเติบโตขององคกร อันเปนการเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกข้ันตอน (Business Chain) อาทิ 

พันธมิตร คูคา ผูมีสวนไดเสีย ใหดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ตลอดจนเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา 

 แนวปฏิบัติ 

• การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

• การใหความสําคัญและการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดวยการเปดรับฟงความคิดเห็นอยางโปรงใสและสรางสรรค 

ปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม และเคารพในความแตกตาง 

• สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรม 

• ตอบสนองตอความตองการของลูกคาดวยความรับผิดชอบ 

• ปกปองขอมูลสวนบุคคลและคุมครองความเปนสวนตัวออนไลน ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี 

• สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ 

• สงเสริมการเคารพตอสิทธิในทรัพยสินและไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

• การคนหาและเผยแพรนวัตกรรมสูสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart People 

 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความพรอม 3 ดาน คือ SMART PRO ความพรอมดานความสามารถ ทักษะ SMART Care 

ความพรอมดานรางกายและจิตใจ SMART Learning ความพรอมในการเรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัล ผาน นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ของบริษัท คือ “มุงมั่นสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความสุขกระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนา

อยางตอเนื่องใหแกทีมงานที่มีความสามารถรอบรูบนหลักการของความถูกตอง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบ

อยางมืออาชีพ” 

 แนวปฏิบัติ 

• การเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตอแรงงานดวยความเทาเทียมกัน และเปนธรรม มอบหมายงานใหเพียงพอตาม

ความสามารถ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม หามการจางแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจางของคู

คา และ/หรือผูมีสวนไดเสีย ดูแลและคุมครองความปลอดภัยแกพนักงาน และทรัพยสินของบริษัท โดยไมใหกระทบกับสิทธิ

และความปลอดภัยของผูอ่ืน รวมท้ังปกปองสิทธิสวนบุคคล การเก็บรักษาขอมูลความลับ การเปดเผยขอมูล และการใช

ประโยชนขอมูลสวนบุคคล เคารพสิทธิ และปฏิบัติตอพนักงานของบริษัท และคูคา ดวยความเทาเทียมกันและคํานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชนตลอดจนหวงโซอุปทาน 

• สงเสริมบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือความสุขและความปลอดภัยของพนักงาน 

• เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพพนักงานใหมีขีดความสามารถ สนับสนุนวัฒนธรรม และคานิยมของบริษัท สอดคลองกับ

เปาหมาย กลยุทธ และทิศทาง การขยายตัว ของบริษัท 

การพัฒนาอยางยั่งยืนในมิติ Smart Environment 

 ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการดําเนินธุรกิจ เพื่อลดการใชทรัพยากรลดปริมาณของเสีย ดูแลผลกระทบจากการ

กระทําของบริษัทฯ ท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม ผลกระทบตอกิจการอ่ืนจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ สงเสริมให

มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอม พลังงาน นํ้า และของเสียใหมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ในกระบวนการทางธุรกิจ 

 แนวปฏิบัติ 

• สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน  โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนเพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือสังคม  

• สรางจิตสํานึกและปลูกฝงวัฒนธรรมดานความปลอดภัย การปกปองดูแลส่ิงแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมอยาง

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ  

• ยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  ตั้งเปาหมายอุบัติเหตุจากการทํางานเปน “ศูนย” 

พรอมท้ังหามดําเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย ไมมีอุปกรณดานความปลอดภัย และการอบรม

ดานความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
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• สงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งแกพนักงาน ครอบครัว ชุมชน 

และสังคม 

• ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมและการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม โดยดําเนินการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมและความ

หลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังลงทุน พัฒนา และปรับปรุงระบบการ

จัดการส่ิงแวดลอม รวมท้ังแสวงหามาตรการและวิธีการใหม เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมท่ีดียิ่งขึ้น คิดคนและแสวงหาแนวทาง วิธีการลดการใชทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการปลอยมลสาร 

ของเสีย และกาซเรือนกระจก เพ่ือปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคมใหนอยท่ีสุด 

การเปดเผยขอมูล 

 เปดเผยนโยบายการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ขอมูลการดําเนินงานดานความยั่งยืนและผลการดําเนินงานในทุกมิติท้ังดาน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑและขอกําหนดของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนมาตรฐานสากลขององคกร

สหประชาชาติอยางเพียงพอ ดวยความโปรงใส และในเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการพัฒนาองคกร

อยางยั่งยืน พรอมท้ังเปดเผยนโยบายการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนแกกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูมีสวนไดเสียไดรับทราบ

และถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 สรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี สนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยจัดใหมีการส่ือสารอยางท่ัวถึง และการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบตอสังคมและ

ส่ิงแวดลอมท่ีมีนัยสําคัญตอความยั่งยืนใหเปนวัฒนธรรมขององคกรเปนประจําทุกป 

หลักปฏิบัติและติดตามใหมีการปฏิบัติ 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริมและปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา

องคกรอยางยั่งยืนจนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีสมดุลท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม มีการทบทวนนโยบายสม่ําเสมออยางนอยปละคร้ัง 

 

 

 

 

 




