SUSTAINABILITY FRAMEWORK
We approach the economic, social, and environment sustainable development
dimensions from three unique perspectives: Heart, Health and Home.

Perspectives
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Environmental Management System (EMS)
The environment is not only home to the world and society, but it is also the home of
our business operations. True has an established Environment Management
System (EMS) to monitor, measure, and mitigate any adverse impact on the
environment resulting from our operations. In 2020, True’s Environmental
Management System has been certified in accordance with ISO14001:2015 standard
by an independent auditor, and covers True’s office-based operations at the True
Tower Headquarter, True Tower 2, Khon Kaen Regional Office, True Digital Park
Building, Rungrojthanakul Building, Ayuttaya Regional Office, Chiang Mai Regional
office and Nakhon Ratchasima Regional Office.

Corporate Social Responsibility (CSR) Strategy

Guiding Principles
Recognizing that the Company’s value chain can have direct and indirect social impact
on a community, True is aware of these potential impacts and carries out its various
sustainable development and corporate social responsibility programs and activities in
a responsible way. We intend to yield the highest benefits to the community and
minimize negative impact through our ‘ Hear, Head, Hands and Heart” guiding
principles:

HEAR To listen and understand with empathy the problems in the local area
HEAD To think creatively and use our core competencies
HANDS To work together with others for inclusiveness and synergize strengths
HEART To create mutual value, measure results, and gain trust
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DRIVING UN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
True Group has joined other private sector organizations in driving the UN Sustainable
Development Goals (SDGs) in line with the principles of the UN Global Compact, of
which it is a member. We established a national-level network called the Global
Compact Network Thailand (GCNT), which has 15 founding members, all of which
are leading organizations in the country. The network aims to support sustainable
economic development under the Ten Principles of the UN Global Compact in four key
areas: human rights, labour, environment, and anti-corruption.
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กรอบการพ ัฒนาทียงยื
ั น
บริษัทฯ ดําเนินนโยบายด ้านความยังยืนครอบคลุม 3 มิต ิ คือ มิตด
ิ ้านเศรษฐกิจ มิตด
ิ ้านสงั คม
ิ
และมิตด
ิ ้านสงแวดล
้อม ด ้วยกรอบดําเนินงานใน 3 มุมมอง คือ Heart Health Home
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ิ
ระบบการจ ัดการสงแวดล้
อม (EMS)
ิ
บริษัทฯ ได ้มีระบบการจัดการสงแวดล
้อม (Environmental Management System: EMS) ตาม
มาตรฐาน ISO14001:2015 ภายใต ้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนวัตกรรมและความยังยืน
และคณะทํ า งานด า้ นการจั ด การส ิงแวดล ้อม เพื อติด ตาม ตรวจวั ด และลดผลกระทบต่ อ
ส ิง แ ว ด ล อ
้ ม จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ โ ด ย ใ น ปี 2563 ไ ด ร้ ั บ ก า ร รั บ ร อ งม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ
ISO14001:2015 จากหน่วยงานภายนอก จํ านวน 8 แห่ง ได ้แก่ อาคารทรู ทาวเวอร์ อาคารทรู
ทาวเวอร์ 2 สํ า นั ก งานขอนแก่ น ทรู ดิจ ิทั ล พาร์ค อาคารรุ่ ง โรจน์ ธ นกุล สํ า นั ก งานอยุธ ยา
ี งใหม่ และสํานั กงานนครราชสม
ี า
สํานั กงานเชย

กลยุทธ์ดา้ น CSR

หล ักการดําเนินงาน
่ ณ
เราตระหนั กว่าห่วงโซค
ุ ค่าของเราอาจจะสร ้างผลกระทบทังทางตรงและทางอ ้อมต่อชุมชน จึง
ได ้วางแนวทาง มาตรการและโครงการต่างๆ เพือสง่ เสริมการดําเนินกิจการอย่างรั บผิดชอบใน
ทุกๆ กิจกรรมทีเข ้าไปมีสว่ นเกียวข ้องกับชุมชน เรามุง่ มันสร ้างประโยชน์สงู สุดต่อชุมชน และลด
ผลกระทบทางลบให ้เหลือน ้อยทีสุดด ้วยหลักการดําเนินงาน “รู ้ คิด ร่วม ใจ” ดังนี:
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การสร้างความเปลียนแปลงระด ับโลกเพือความยงยื
ั น
บริษัทฯ ได ้เข ้าร่วมเป็ นหนึงในตัวแทนของภาคเอกชนทีร่วมดําเนินการเพือผลักดันเป้ าหมายการ
พัฒนาทียังยืนในระดับโลก

Sustainable

Development

Goals:

SDGs

ขององค์การ

สหประชาชาติ ทีสอดคล ้องกับแนวทางข ้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
ิ โดยการจัดตังเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ ก
Compact: UN Global Compact) ในฐานะสมาชก
ึ นเครือข่าย
ประเทศไทย หรือ Global Compact Network Thailand (GCNT) ซงเป็
ระดับประเทศ

ิ ผู ้ก่อตังมาจากองค์กรชนนํ
ั าของประเทศรวม
มีสมาชก

สนั บสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยังยืนภายใต ้หลักสากล
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15

องค์กร

เพือชว่ ย

ประการของสหประชาชาติ

ิ ธิมนุษยชน แรงงาน สงิ แวดล ้อม และการต่อต ้านการทุจริต
ครอบคลุม 4 ด ้านหลักได ้แก่ สท
ื
เชอมโยงกั
บเป้ าหมายการพัฒนาทียังยืนระดับโลก SDGs 17 ประการ
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